
 
 
 
 

Deze vindt plaats op zaterdag 20 september 

op de binnenplaats van Ars Aemula Naturae 

Pieterskerkgracht 9a - van 16.00 tot 18.00 uur 

 

Er is muziek en kinderen zijn ook welkom,  

ze kunnen op de besloten binnenplaats spelen.  

 

We hopen u 20 september te begroeten. 

 
 

UITNODIGING 

WIJKBORREL 20 SEPTEMBER 
Het bestuur van de Vereniging voor Pieters- & Academiewijk  
en Levendaal- West heeft het genoegen u uit te nodigen voor  
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studentencomplex Langebrug, evenementen in september 
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 Historie    door  Hans Hees t ermans  

 

De Schoolmeester was het pseudoniem van Gerrit 
van de Linde (1808 Rotterdam - 1858 Londen). Hij 
studeerde in Leiden theologie, nam deel aan de 
Tiendaagse Veldtocht (tegen België) en moest in 1834 
uitwijken naar Londen: hij had een kind verwekt bij een 
volksmeisje, had financiële schulden en een verhouding 
met de vrouw van een hoogleraar scheikunde. Tegen 
zijn vriend Jacob van Lennep schreef hij over die 
verhouding: ik heb niets ander gedaan dan een 
braakliggend stuk van de scheikunde ontgonnen. Hij 
schreef zogenaamde 'knittelverzen', speelse 
onzinverzen waarin wordt gespot met alle regels van 
rijm, ritme en regellengte. Hier een paar grafschriften: 
 

Op Leydschen held 
Wy waren drie broêrs, doch daar ik gesneuveld ben in 

’t beleg van Leien, 
zo zijn we nu nog maar met ons beien. 

 
Op Poot 

Hier ligt Poot: 
Hy is dood. 

 
Op iemand beleefd 

UEd. hebt u moei geloopen, wandelaar,  
en ik heb mij moei gelegen. 

Zullen we malkaêr eens aflossen, of hebt UEd. er ook iets tegen? 
 

Joods weeshuis, Roodenburgerstraat 1a. In 1929 
wordt in Leiden een nieuw Joods weeshuis in gebruik 
genomen. Het draagt de naam Machseh Lajesounim, 
toevlucht voor het kind. Kinderen herinneren zich de 
sfeer van het huis als plezierig en onbezorgd. Maar wel 
als erg religieus orthodox: elke dag twee maal naar de 
sjoel (synagoge) en op sabbat drie keer. In de oorlog 
wordt de directeur aangeraden de kinderen te laten 
onderduiken. Hij weigert. Het gaat een paar jaar goed, 
maar dan wordt het 17 maart 1943. Buren hebben een 
groot papier aan de deur opgehangen met daarop in 
koeienletters het woord SCHURFT. Om af te 
schrikken. Of als scheldnaam voor de bezetter. Maar 
Duitsers komen er niet. Wel 12 Leidse politieagenten, 
die het gebouw omsingelen. Iedereen weet wat er gaat 
gebeuren. De kinderen zingen het Joodse volkslied. 
Een busje brengt de kleinsten naar het station. De 
anderen lopen. Buiten de overkapping van het perron 
staat een gereserveerde trein. Rond middernacht 
vertrekt men naar kamp Westerbork. Slechts drie van 

de vijfenvijftig kinderen overleven de 
vernietigingskampen. 
 

Groepsfoto Joods 
Weeshuis Leiden, 
november 193, de foto 
komt van Internet en 
is daar beschikbaar 
gesteld door Frans 
Hoek, Leiden. Op 
Internet is te lezen wie 
de kinderen en hun 
begeleiders zijn. Over 
sommige kinderen is er 
een kort verhaal.  

 

Steentje In de gevel van het Prentenkabinet bevindt 
zich een steen met de tekst: ‘Hier werkte de dichter 
Albert Verwey. Van 1925-1935 hoogleraar in de 
Nederlandse Letteren te Leiden’. Deze steen kostte de 
steenonthuller, de toenmalige voorzitter van de 
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, een jaar van 
zijn leven. Hij had met de steenhouwer afgesproken dat 
de steen op 8 november om 4 uur moest zijn 
aangebracht. ‘Kom voorr mekaarr, heerr’. Een week 
voor 8 november zat er inderdaad een gat in de muur. 
Nog even gebeld. ‘Kom voorr mekaarr, heerr’. 
Volgende dag weer kijken. Niks. Niet gebeld. Volgende 
dag nog geen steentje. Niet gebeld. Een week verstreek. 
De dag voor de onthulling ontbrak nog elk spoor van 
het steentje. Gebeld. ‘Kom voorr…’ 8 November, 12 
uur. Nog niets. Gebeld. ‘Kom voorr…’. ‘Mekaar, zeker’, 
schreeuwde de voorzitter, ‘maar wanneer?’ ‘Vammiddag 
zittie d’rr, heerr’. ´s Middags om half vier weer naar de 
Kloksteeg. Het zat er!! 
Om kwart voor 4 wandelden 30 leden van de 
Maatschappij naar het Prentenkabinet. De voorzitter 

trok het doek 
van ‘t steentje. 
Luchtig applaus. 
Onder de 
paraplu naar ’t 
Academie-
gebouw waar de 
wijn 
gereedstond. De 
voorzitter voelde 
zich tevreden, 
maar veel ouder. 

De dichter Albert Verwey, afbeelding Internet 

 
Vrouwelijke studenten  Op 27 januari 1900 wordt de 
Vereeniging van Vrouwelijke Studenten in Leiden opgericht. 
Niet iedereen was gecharmeerd van het verschijnsel 
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‘vrouwelijke student’. Zo zei de rector magnificus in 
zijn overdrachtrede van 1908: “(Het) zou ons een 
juichtoon voegen als een rector kon berichten: 
damesstudenten, waarvan men vroeger zoveel hoorde, 
komen sedert jaren niet meer voor. …In het huwelijk 
daar is de natuurlijke plaats der vrouw. Men hoort vaak 
dwaze vrouwen en nog dwazer mannen verkondigen, 
dat de werkring der vrouw ligt op ’t gebied van het 
openbare leven en dat wie haar tot het huisgezin 
beperkt….haar vernedering en smaadheid aandoet! 
Zotteklap! Een vrouw debatteerende in een politieke 
vergadering….dat is een godslastering! Erg is het dat 
zooveele (sic!) in de medicijnen studeeren gaan, zeer 
erg zelfs”. 
 

P.C. Hooft 
beschrijft in zijn 

Nederlandsche 
Histoorien uit 1647 
wat voor taferelen 
zich afspeelden toen 
de watergeuzen op 3 
oktober 1574 
Leiden binnen-
voeren. “Onvoor-
stelbaar uitgelaten 
was de blijdschap 
waarmee ze verwel-

komd werden door burgers en gezaghebbers. Die leken 
verrezen uit de dood. Men krioelde door elkaar heen in 
straten en stegen alsof men de achterstallige 
levendigheid wilde inhalen, vooral aan de Vlietbrug, 
waar de voedselschepen zich door de gracht spoedden. 
Het uitgehongerde volk, mannen en vrouwen, jong en 
oud, stond rijen dik op de oever. Ze strekten 
schouders, armen en handen zo ver mogelijk over het 
water heen om brood, haring, kaas en ander voedsel dat 
hun door de opvarenden werd aangereikt of 
toegeworpen, al graaiend te pakken of te vangen. 
Sommigen liepen of sprongen tot hun hals in ’t water 
of zwommen naar de schepen. Zo druipnat als ze 
waren liepen zij en anderen die iets hadden kunnen 
bemachtigen ermee naar de stad, almaar uitroepend dat 
ze nu definitief gered waren…. Onder hen zag men 
velen voor wie ’t voedsel vergif werd door hun 
onmatige gulzig-heid. Ze stikten onderweg met het 
voedsel in de mond.” (Vertaling Levi Miholits).  

 
 

(oud)Bewoners vertellen 

MANUEL KNEEPKENS   
 

Meester in de rechten 
Van 1965 tot 1967 woonde ik op het Rapenburg. En 
wel op de zolderverdieping van het ‘Eigen Huis’. Boven 
Augustinus dus. Mijn medebewoners waren net als ik 
stuk voor stuk hoogst actieve Augustijnen geweest. 
Oud-bestuursleden en dergelijke. Allereerst was daar 
Leo van Maris. Die woont nu op een steenworp afstand 
van het Rapenburg, aan het Gerecht. Dan Jan Peek, die 
woont nu een wat fiksere steenworp verder, namelijk op 
de Hoge Rijndijk. En Jan van der Putten, de enige 
globetrotter onder ons, op het einde van zijn werkzaam 
journalistenleven correspondent ‘voor heel China’. 
Ik zelf woon sinds jaar en dag in Rotterdam, en wel op 
de Voorschoterlaan in Kralingen. Daar ben ik gaan 
wonen toen ik een vaste aanstelling kreeg als docent 
strafrecht en criminologie aan de Erasmusuniversiteit. 
Aan het einde van mijn straat pleeg ik op zaterdag nogal 
eens Ivo Opstelten tegen te komen bij de supermarkt 
aldaar. Die komt daar dan traditiegetrouw zijn pak 
kranten halen voor het weekend. En zijn kratje bier. 
Dan hebben we het er steevast over, hoe wij rechten 
studeerden. Hoofdschuddend.  
Over Ivo Opsteltens omgang met het recht te Leiden 
past het mij te zwijgen. Al wat ik hieronder wil gaan 
doen is wat saillante details onthullen over mijn 
‘Rechten studeren’. 
 

Manuel Kneepkens, foto afkomstig  
van zijn blog op Internet  

 
Al vroeg in mijn leven wist ik dat het 
mijn Noodlot was, dat ik als dichter 
door het leven had te gaan. Dat 
kwam zo. In 1960 won ik de Tien 
voor Tieners-prijs als beste 

schoolkrantdichter. Hetgeen resulteerde een boekenbon 
van vijftig (!) gulden, mij plechtig uitgereikt tijdens een 
feestelijke maaltijd met de jury in een restaurant aan de 
Scheveningse boulevard. Prompt besloot ik in Leiden te 
gaan studeren, immers dat was de universiteit het 
dichtst bij zee. Want bij mij had de wonderlijke gedachte 
post gevat dat, als je als dichter dicht bij zee woont en je 
zet je raam open, dat dan de gedichten als vanzelf naar 
binnen waaien… net als bij Adriaan Roland Holst in 
Bergen (N.H.), toentertijd de Prins der Dichters. Heeft 
er ooit iemand op dolzinniger gronden zijn studiekeuze 
gemaakt ? 
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Je had toen nog Romeins recht. Het was het 
belangrijkste vak voor het kandidaats. Het werd 
gegeven door prof. Feenstra , een uiterst geleerde man 
met op het eind van zijn leven liefst dertien 
eredoctoraten, maar lesgeven kon hij niet. Het boek 
waarvan je op je examen een lemma moest kunnen 
vertalen en becommentariëren was de Pandecten van 
Justinianus. Wij, rechtenstudenten, waren op het 
gymnasium opgevoed met het klassiek Latijn van 
Cicero en Vergilius. Justinianus was vijfhonderd jaar 
later. Bovendien was zo’n lemma de uiterst beknopte 
weergave van een uitspraak in een rechtszaak door de 
een of ander consul gedaan op het Forum Romanum, 
met andere woorden: ‘notulisten-Latijn’. Er viel 
nauwelijks een touw aan vast te knopen. Je moest wel 
naar een repetitor. Dat was voor Romeins recht: 
Witkam. Ik kreeg door Feenstra op het examen 
Mutuum ( Lening) voorgelegd. Witkam had dat lemma 
toevallig met mij de dag tevoren doorgenomen…! Het 
examen verliep dus vrijwel foutloos. Feenstra 
bekroonde mijn optreden met een acht, gevolgd, enige 
tijd later, door een schriftelijke uitnodiging om toe te 
treden tot zijn privatissimum, zijn clubje van Romeins 
recht-fanaten. Maar voor die eer heb ik wijselijk 
bedankt.  
 

Zo gelukkig als met Romeins recht, zo ongelukkig 
daarentegen verliepen mijn worstelingen met het vak 
Belastingrecht. Ik heb een blokkade voor getallen. Keer 
op keer haalde ik dat tentamen niet. Maar het halen van 
Belastingrecht was een absolute voorwaarde om 
vervolgens het doctoraal examen Privaatrecht te mogen 
doen. Mijn studie zat muurvast. In mijn vertwijfeling 
daarover liep ik op een goede dag de Hortus in en ging 
zitten op de Baas Beckingbank aldaar, een marmeren 
bank aan een Leids botanicus gewijd: ‘Alles is overal, 
maar het milieu selecteert.’  
En terwijl ik daar wat in mijn uitzichtloze positie naar 
de bloemperken zat te staren hoorde ik plots luid en 
duidelijk een stem: ‘Dat belastingrechttentamen, dat 
hoef jij niet te doen!’ Het was een lage bromstem, 
Marten Toonderachtig, terwijl er toch in de wijde 
omtrek niemand te zien was. Ik keek schichtig om mij 
heen, maar echt, ik zat daar toch ècht moederziel alleen 
tussen de bloemetjes en de bijtjes. Het zoemen van de 
laatsten was in de doodse stilte die nu viel, duidelijk te 
horen. Op weg naar hoger honing. Nu krijg ik ook nog 
last van stemmen, dacht ik, alsof het niet al ellende 
genoeg is, dat ik dat verdomde examen alweer niet 
gehaald heb! 

‘Belastingrecht’ zo vervolgde doodleuk de Stem: ‘dat is 
iets voor tollenaren. Een dichter mag zich tot zoiets 
nòòit verlagen! Wees die je bent! Vraag vandaag nog je 
examen Burgerlijk recht aan! Fuck belastingrecht!’ En 
toen dacht ik, laat ik in Godsnaam maar dat ‘hemels’ 
advies opvolgen, want ik heb toch sowieso helemaal 
geen zin meer om dat tentamen Belastingrecht voor de 
zoveelste keer over te doen. Wat heb ik te verliezen? 
Nog die middag vroeg ik het examen Burgerlijk recht 
aan bij prof. Drion. Een datum werd vastgesteld. Naar 
het tentamenbriefje Belastingrecht werd niet gevraagd, 
niet door de administratie, niet door prof. Drion…en 
zowaar, ik slaagde!  
 

Negen maanden later deed ik Staats- en Strafrecht, ook 
al met gunstig resultaat. Ik was afgestudeerd. Meester in 
de rechten! Magister juris! • 
 

In gesprek met… 
CLAUDIA DE ZEEUW • VOORZITTER ONDERNEMERS-
VERENIGING PIETERS-KWARTIER EN EIGENAAR 

CENTRE VILLE DIEFSTEEG  door  Clar i e t  Boeye  
 

Helaas, Centre Ville gaat verhuizen. Op de valreep een 
portret van een actieve inspirerende ondernemer. 
Bewoners en ondernemers van de Pieterswijk zullen de 
mooie winkel van Claudia de Zeeuw hier gaan missen, 
niet alleen omdat er dan een bijzondere winkel uit de 
wijk verdwijnt, maar ook omdat Claudia haar 
voorzitterschap van de Ondernemersvereniging van het 
Pieterskwartier zal neerleggen. Bijna vier en een half jaar 
geleden opende zij haar winkel Centre Ville in de 
Pieterskerkchoorsteeg. 
 

 
Centre Ville in de Pieterskerkchoorsteeg, foto Internet 
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Van psychotherapeute tot goudsmid 
Maar eigenlijk is ze psychotherapeute. Hoe kwam ze er 
toe om een winkel te beginnen? Claudia vertelt dat ze 
na een studie psychologie als psychotherapeute gewerkt 
heeft bij de Stichting Valk. Stichting Valk heeft tot doel 
om mensen met vliegangst daarvan af te helpen. Na 14 
jaar was ze niet meer zo blij met haar werk. De laatste 
twee jaar was ze begonnen met een avondopleiding 
voor goudsmid, in een dependance in Amsterdam van 
de vakschool edelsmeden in Schoonhoven. Daarmee 
gaf ze gehoor aan een oud verlangen. Na die twee jaar 
opleiding heeft Claudia haar baan opgezegd om zich 
volop te kunnen wijden aan het goudsmeden, naast de 
zorg voor haar gezin met man, drie dochters, cavia's, 
konijnen en last but not least de twee hondjes Bobby 
en Puck. 
 

Winkel 
Met een vriendin, ook goudsmid, vatte ze het plan op 
om een winkeltje te beginnen, om daar hun werk en dat 
van anderen te verkopen. Ze konden op de hoek van 
de Pieterskerkchoorsteeg en de Langbrug een winkeltje 
overnemen. Uiteindelijk deed de vriendin niet mee en is 
Claudia voor zichzelf begonnen. In heel korte tijd is 
alles tot stand gekomen. In het winkeltje werden al 
sieraden, schoenen en tassen verkocht. Ze nam 
aanvankelijk alle merken over, maar breidde dat uit met 
eigen keuzes. Al gauw kon ze het huidige grotere pand 
iets verderop in de straat kopen met hulp van haar 
ouders. Het bood meer mogelijkheden, ze kon 
uitbreiden, want er was ook een achterkamer.  
 

De collectie 
De sieraden, tassen en schoenen worden door 
zelfstandige kunstenaars en kleine bedrijven gemaakt. 
Of het nu tassen of oorbellen zijn, ze hebben een 
moderne, eenvoudige en soms ook grappige uitstraling 
zoals de oorbellen in de vorm van een vogelkooitje of 
een ring met kop- en -schotel uit een 3Dprinter. De 
tassen worden gemaakt van gerecyclede materialen. 
Altijd op zoek naar nieuwe dingen bezoekt Claudia de 
kleinere beurzen voor ontwerpers, maar in de loop van 
de tijd heeft haar winkel zoveel bekendheid gekregen 
dat er steeds vaker ontwerpers op haar afgekomen. 
 

Eigen werk 
Mijn vraag of Claudia nog toekomt aan eigen 
goudsmeedwerk beantwoordt ze ontkennend. Ze heeft 
het er veel te druk voor. Centre Ville is flink gegroeid. 
Het klantenbestand is toegenomen. Er worden ook per 
mail veel bestellingen gedaan. En er gaat veel tijd in de 
ondernemersvereniging zitten. Ze heeft wel iemand die 

zo vaak als nodig is bij kan springen in de winkel: Alma 
Langeveld, keramisch kunstenaar en goudsmid. Dat is 
wel een zegen. Want soms moet ze toch ineens met een 
kind naar de dokter of met de hond naar de dierenarts. 
 

Voorzitterschap Ondernemersvereniging 
Claudia heeft een heel actieve rol gespeeld in de 
Ondernemersvereniging--opgericht in 2008-- waardoor 
winkels en wijk op de kaart kwamen te staan. Letterlijk: 
in 2013 heeft zij met Eva van Deinse (Cotta di Mare) 
een opvouwbare plattegrond van het Pieterskwartier 
gemaakt, met een wandeling langs alle mooie plekken, 
zoals de Pieterskerk en de musea en met korte 
beschrijvingen door Eva van Deinse. Natuurlijk ook 
voorzien van een lijst van de winkels, restaurants, en 
cafés in de wijk. Claudia maakte de foto's. 
 

Blad Het Pieterskwartier 
Omdat Claudia het in het begin nog niet zo druk had, 
en om de andere ondernemers in de wijk beter te leren 
kennen besloot ze een promotieblaadje te maken, Het 
Pieterskwartier, met informatie over de winkels, en 
interviews met telkens een van de ondernemers. Ze 
maakte zelf de foto's, Eva van Deinse schreef de 
interviews en er kon ook een verhaal over de buurt in 
opgenomen zijn, zoals bv. in het winternummer van 
2011-2012, een fragment uit Maarten ’t Harts roman 
Verlovingstijd. Al die activiteit viel natuurlijk op en zo 
kwam Claudia drie jaar geleden in het bestuur van de 
ondernemersvereniging en werd ze voorzitter. 
 

Nieuwsbrief 
Na vijf nummers in anderhalf jaar is het blaadje 
vervangen door een maandelijkse digitale Nieuwsbrief 
Pieterskwartier. Daarin is o.a. de agenda van activiteiten 
in de buurt opgenomen. Zo werd er in de Nieuwsbrief 
van augustus een Verrassend Winkel Weekend 
aangekondigd, met het thema Mode & Music. In de 
Pieterskerk was er een kermis, op het Gerecht een 
Vintage Mode Markt, alles opgevrolijkt met muzikale 
optredens. Het thema van het Verrassende 
Winkelweekend in september wordt ‘Leiden Tekent’.  
 

 
Logo Ondernemersvereniging Pieterskwartier 
 

Samenwerking Centrum Management  
Claudia vertelt dat initiatieven zoals deze voor de 
Verrassende Winkelweekenden eenmaal per maand 
genomen worden in samenwerking met Erwin 
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Roodhart van het Centrummanagement. Ze is vol lof 
over Erwin Roodhart. Hij zet zich al 2 1/2 jaar enorm 
in om Leiden aantrekkelijker te maken voor bezoekers 
van buiten de stad. Dat is niet zo eenvoudig, want 
mensen uit de regio gaan eerder naar Haarlem, 
Amsterdam of Den Haag. Minder gecharmeerd is 
Claudia van de BV Leiden. Daar bestaat vrijwel geen 
belangstelling voor de winkeltjes in de stegen van het 
Pieterskwartier, het zogenaamde zwerfmilieu. Dat is 
trouwens geen aantrekkelijke verzamelnaam vind ik, het 
doet teveel denken aan zwerfvuil, in plaats van 'kleine 
hoogwaardige speciaalzaken' en doet geen recht aan de 
bijzondere charme van de winkeltjes. 
 

Evenementen 
Eén van de andere terugkerende evenementen, 
georganiseerd door de vereniging, is het 
Midzomerfeest, dat onderdeel uitmaakt van de 
Lakenfeesten. Bij de Pieterskerk wordt een 
Midzomermarkt gehouden. Daar zijn handgemaakte 
producten te koop. Ook is er ouderwetse kermis en op 
het Gerecht zijn er kinderspelen. De opentuinen-route 
kan nog wel wat worden uitgebreid. Wie een mooie 
tuin heeft en die een weekend wil openstellen kan zich 
aanmelden, bij Eva van Deinse van Cotta di Mare! 

 
Kindermarkt in het Pieterskwartier, foto Nieuwsbrief Pieterskwartier  
 

Tenslotte 
Al verhuist de winkel begin volgend jaar uit de wijk, we 
hoeven hem niet helemaal te misse. Claudia heeft een 
mooi groot pand gevonden op de 
Hooglandsekerkgracht. Nog steeds Centre Ville, al 
krijgt de winkel dan wel een andere naam: Eduard. We 
wensen haar daar veel succes. 
 

Informatie: Ondernemersvereniging Pieterskwartier 
www.pieterskwartier.nl • 
 
 

 

Ondernemen  

STUDIO ZOEN   door Carla van der Poel 
 

Studio Zoen, Internationale ambachtelijkheid  
Aan de Langebrug zijn sinds januari dit jaar drie 
bijzondere winkels in een pand verenigd. Drie dames 
hebben daar samen een shop in een shop: het gaat om 
een chocoladelokaal, een glasstudio en een leeratelier. 
 

Venetiaans glas 
Catarina Falconer is eigenaresse van ivetri, een 
glasstudio met glaswerk van Murano, ofwel van 
Venetiaanse makelij. Catarina komt uit de Italiaanse 
glasstad Venetië, vandaar haar keuze om kwalitatief 
hoogwaardig glas naar Nederland te brengen. Sieraden, 
kroonluchters, schaaltjes en vazen vormen het 

assortiment; zij 
vertegenwoordigt het werk 
van beroemde glas-
kunstenaars als Diago 
Bottacin en Ercole Moretti.  
 
Glasvitrine in Studio Zoen,  
foto Carla van der Poel 

 
Catarina is van oorsprong 
chemicus en is gefascineerd 
door glas, zowel door het 
maakproces –volgens de 
traditionele Venetiaanse 
methode sinds de 13de 

eeuw– als wel door de artistieke verfijning. Zij houdt 
zich nu al tien jaar met glas bezig en telkens wordt ze 
weer verrast door de mogelijkheden. Eerst stond ze op 
beurzen en verkocht ze via het net, later verkocht zij 
enige tijd vanuit studio Arcese aan het Rapenburg en nu 
bemenst zij met de twee andere dames de winkel Zoen. 
Catarina ervaart het als een goede stap nu zij naar de 
Langebrug is verhuisd. ‘Het is een levendige wijk, hier 
bij de Breestraat en dichtbij de Pieterskerk.’ Naast vaste 
klanten komen er ook veel toevallige bezoekers langs. 
 

Chocolade 
Oorspronkelijk startte Harm van Oudenhoven in dit 
pand zijn chocolade-importbedrijf. Omdat Harm op dit 
moment voor ontwikkelingswerk in Indonesië zit, 
neemt de Costa Ricaanse Vittoria Murillo-de Koning 
het bereiden van chocolade voor hem waar. Elke 
donderdag wordt hier chocola bereid, met spannende 
combinaties, onder meer met lavendel, gember, met 
cranberry en sinaasappel. Dit gebeurt met fair trade 
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cacao afkomstig uit Nicaragua. Normaal gesproken 
verwerkt een fabriek cacao in drie dagen. In Nicaragua 
is gekozen voor een zorgvuldig proces van zeven 
dagen. Een methode die de smaak beslist ten goede 
komt. In Leiden verwerkt men de cacao tot chocola 
zonder conserveringsmiddelen. Verser dan hier is bijna 
niet te krijgen en in de koelkast is het lang te bewaren. 
Klanten kunnen de chocolade ter plekke proeven om 
het verschil te ervaren. 
 

Tassen 
Een heel andere ‘tak van sport’ beoefent Ade Noviany 
die leren tassen maakt. Na de Kunstacademie kwam de 
van oorsprong Indonesische uit bij het met aandacht 
bewerken van leer. Geen stuk leer is hetzelfde en dat 
weerspiegelt zich ook in de variëteit aan modellen. Het 
onderscheidende verder is, dat ook de combinaties van 
gebruikte leersoorten verrassend zijn. Mooie brons 
tinten met goud, of tassen die aan de ene kant neutraal 
zijn en aan de andere kant een afbeelding hebben. Het 
interieur van de tassen roept associaties op met 
cadeaupapier: goud- of blinddruk of anderszins 
versierde prints. Onder de naam Made by Dede deed 
Ade al een aantal jaren zaken via haar webwinkel en bij 
toeval was er in deze ruimte plaats voor haar atelier, 
zodat men de tassen nu ook echt kan ‘passen’. 
 

De winkel zelf is vanbinnen versierd met Aziatische 
bouwelementen en de muren zijn gedecoreerd met 
schilderijen van Anna Arcese. De drie dames, of 
eigenlijk vier als we de schilderes erbij nemen, zorgen 
met deze aparte combinatie van ambachten voor een 
leuke, haast exotische, toevoeging aan onze wijk.  
 

Studio Zoen, Langebrug 41, tel 0641609827. Geopend 
van dinsdag t/m zaterdag. • 
 

Historie 

JAN VAN GOYEN  door  Leender t  Coupr ie  

HANDELAAR IN ONROEREND GOED 
 

Jan van Goyen (1569-1656), geschilderd door 
Gerard ter Borch II (1617-1681), afbeelding 
Internet 
 

Het was vroeger al niet 
anders dan nu, de doorsnee 
kunstenaar had een karig 
bestaan en moest ernaast 
‘schnabbelen’ om zich 
maatschappelijk staande te 
kunnen houden. Zelfs van 

een man als Rembrandt is bekend dat hij ‘bijverdiende’: 
zijn vrouw en hij hadden een zekere voorkeur voor 
inwonende leerlingen, die een naar verhouding nogal 
hoge som voor kost en inwoning moesten betalen. Jan 
Steen was een soort kleine zelfstandige, die in het 
brouwersvak zat. Vermoedelijk had hij dat hard nodig 
als vaste bron van inkomsten. 
 

Koper en verkoper van huizen 
Jan van Goyen, de befaamde schilder van 
landschapstafereeltjes, komt merkwaardig vaak in de 
Leidse archieven voor als koper en verkoper van huizen. 
Ook nadat hij in 1632, ongeveer 35 jaar oud, naar Den 
Haag was verhuisd, zette hij dit soort activiteiten 
voort—maar die laten we voor wat ze waren om ons op 
de transacties in Leiden te concentreren.  
De eerste vermelding, die men gevonden heeft in het 
bewaard gebleven archief van de gemeentesecretarie, 
dateert van 17 mei 1625 en gaat over twee huizen in de 
buurt van de Pieterskerk. Het ene stond in de 
Pieterskerkstraat, het andere aan de Noordkant van het 
Pieterskerkhof.  
Uit de stukken kan worden opgemaakt dat Van Goyen 
een eerste aanbetaling deed van 150 gulden. 
Omgerekend naar de huidige geldswaarde is dat om en 
nabij de € 10.333 (de hoge hedendaagse huizenprijzen 
zijn niet in dit bedrag doorgerekend, het huis zou nu 
naar schatting meer dan een half miljoen € waard zijn). 
Hij nam het op zich nam om de rest van de totale 
aankoopsom: ƒ1.075 in jaarlijkse termijnen van ƒ150 te 
voldoen. Vier jaar later deed hij het geheel van de hand 
voor 1200 gulden, aldus een bruto winst makend van 
een kleine ƒ24.000, ongeveer € 11.2591.  
Naar een koper had hij niet lang hoeven zoeken: het 
huis werd namelijk overgedaan aan zijn schildervriend 
Johannis Porcellis. Die was in 1626 in Leiden komen 
wonen, en misschien mag men het zich zo voorstellen: 
ergens in de jaren nadien kwamen de twee met elkaar in 
contact, en toen Porcellis op zoek was naar een 
koopwoning maakte Van Goyen hem op het huis aan 
het Pieterskerkhof attent. 
 

Nieuwsteeg 4 
Onze schilder was zelf op dit moment nog gewoon 
huurder van een huis. Hij woonde sinds 1622 met zijn 
vrouw Annetje van Raelst en hun dochtertje Elsje in wat 
toen nog de Zonneveldsteeg heette. Dat belette hem 
geenszins om in huizen en grond te blijven handelen. 
Voor zover dat uit bewaard gebleven stukken blijkt 
koopt Jan van Goyen namelijk in 1627, twee jaar na de 
hierboven vermelde transactie, een groot huis aan de 
Nieuwstee, het tegenwoordige nummer 4. Jan kan 
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kennelijk een fikse verplichting aangegaan, want de 
koopsom bedraagt maar liefst ƒ3.900. Zes jaar later, 
wanneer Van Goyen zich in Den Haag heeft gevestigd, 
wil hij kennelijk van het huis af. Uit 1633 is namelijk 
een andere overeenkomst over het huis aan de 
Nieuwsteeg gevonden. Daarin staat beschreven dat de 
gezusters Cornelia en Susanna van Alckemade ƒ2.800 
voor het huis neertellen, en dat de oorspronkelijke 
eigenaar, Pouls Willemsz. van Breda nog ƒ1.200 van 
Van Goyen te goed heeft.  
 

Landgoed 
Ook al lijkt het er erg op dat het Van Goyen niet 
helemaal gelukt is een totaaloverdracht te 
bewerkstelligen—hij stond immers nog voor 1200 
gulden bij Van Breda in het krijt--, toch kan men 
concluderen dat hij er in feite goed is uitgesprongen: 
met een winst van ƒ23.123, rond de € 10.500. In zekere 
zin was dat een welkome pleister op een wonde uit de 
jaren 1631 en 1632. Toen had Van Goyen zich met 
grondtransacties bezig gehouden, maar die hadden hem 
weinig opgeleverd. In beide gevallen ging het om 
‘tuinen’, gelegen buiten de singelgracht aan de zuidkant 
van de stad, richting Zoeterwoude. Men moet zich 
daarbij grote stukken grond voorstellen, voor het 
overgrote deel moestuinachtig van karakter maar wel 
met een ‘speelhuysken’ erop, een tuinhuisje zouden we 
nu zeggen. 
  

 
Jan van Goyen, Gezicht op Leiden (1650), afbeelding Wikipedia Internet 
 

Het eerste ‘landgoed’ kocht Jan van Goyen in 1629 
voor ƒ520, en in 1631 kocht hij er een tweede bij. In 
dit tweede geval vermeldt de koopakte dat Van Goyen 
de koopsom zal moeten voldoen in drie termijnen van 
ƒ80 gulden. Maar nauwelijks een halfjaar later doet Van 
Goyen het laatste aangekochte stuk alweer van de hand 
voor ƒ240, zonder enige winst dus. Ook met het in 
1629 aangekochte perceel lukte het uiteindelijk niet zo 
best: van de ƒ520 gulden die hij ervoor had moeten 
neertellen zag Jan er slechts een kleine ƒ400 terug. Dat 
blijkt uit de koopakte van 1632, waarin een bedrag van 

ƒ431 staat vermeld. Het lijkt eigenlijk wel duidelijk: Van 
Goyen zat in 1633 nog tegen een tekort van ƒ100 aan te 
kijken. En verhuizing met je hele gezin, van Leiden naar 
Den Haag kost natuurlijk ook het nodige. Via een 
handige overeenkomst met betrekking tot het huis aan 
de Nieuwsteeg wist hij dat gat te dichten. Om in Den 
Haag met een schone lei te kunnen beginnen. Want ook 
daar liet hij zich tot allerlei koop- en 
verkoopovereenkomsten van onroerende goederen 
verleiden. • 
 

Ondernemen  door  Marjo l i jn  Pouw  

WILLEKE VAN DER MEER BOEKHANDEL KOOYKER 
 

Op 8 mei van dit jaar ging boekhandel Kooyker op de 
Breestraat weer open. Na het failliet van Polare, zette 
boekhandelaarster Willeke van der Meer in het oude 
pand van Kooyker het nieuwe Kooyker voort, tot 
genoegen van alle Leidse boekenminnaars. Om het te 
vieren interviewde Onno Blom, de Leidse 
literatuurkenner en biograaf van Jan Wolkers, ter 
gelegenheid van de opening op 6 juni zijn oude 
klasgenoot Ilja Leonard Pfeiffer. Pfeiffer had in mei met 
zijn roman La Superba de Libris Literatuurprijs 2013 
gewonnen. Verder gaf Midas Dekkers een lezing over 
De Kleine verlossing en de kunst van het ontlasten. Het 
waren leuke en interessante bijeenkomsten, waarvan we 
hopen dat er nog vele zullen volgen. Kooyker leent er 
zich goed voor.  
 

Willeke van der Meer 
 Willeke van der Meer, foto 
Caroline Coehorst 
 
Willeke van der 
Meer woont al vanaf 
haar 22e in Leiden 
en kent het 
boekenvak van 
binnen en van 
buiten. Ze is haar 
carrière bij het oude 
Kooyker begonnen, 
toen dat nog op de 
Nieuwe Rijn zat. 
Haar vader had een 

bloemkwekerij in Roelofarendsveen. Ze is er geboren en 
getogen, maar toen ze in Leiden werkte wilde ze er ook 
gaan wonen. Oorspronkelijk werkte ze in de 
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gehandicaptenzorg, maar dat gaf haar op den duur geen 
voldoening en ze kwam in het boekenvak terecht.  
 

Loopbaan 
 ‘Voor gehandicapte kinderen zorgen is prachtig werk’, 
vertelt ze. ‘Maar na een aantal jaren merkte ik dat dit 
niet het soort werk was waarin ik verder wilde gaan. 
Mijn vader had een bloemkwekerij, waarin we als 
kinderen meewerkten. Planten groeien en je ziet die 
verandering van dag tot dag. Dat miste ik in de 
gehandicaptenzorg waar je vooruitgang, als die er al is, 
soms pas na jaren zien kan. Via Arno Koek, die een 
kantoorboekhandel in Roelofarendsveen had, kwam ik 
in aanraking met het boekenvak. Ik merkte dat ik daar 
heel vrolijk van werd en besloot de overstap te maken 
van gehandicaptenzorg naar boeken. Na een leerschool 
bij Kooyker, een korte loopbaan bij uitgeverij 
Meulenhoff en een functie als winkelmanager bij 
Kooyker, heb ik met Arno Koek Boekhandel Blokker 
in Heemstede overgenomen. Die loopt zo goed dat ik 
onlangs Polare in Leiden kon overnemen om dat 
vervolgens weer om te kunnen dopen tot Kooyker.’ 
 

Boekhandelaar  
‘In 1988 lagen de banen bij boekwinkels nog voor het 
oprapen. Ik koos voor Kooyker--waar een vacature 
was--en kwam op de nieuwe Rijn terecht bij de 
Klantenservice. Het was allemaal zo leuk en interessant 
dat ik er ben gebleven. Na anderhalf jaar verhuisde de 
winkel naar de Breestraat, waar veel meer ruimte was. 
Jaren heb ik hier gewerkt. Het vak van boekverkoper is 
zo leuk. Het is heel divers, je hebt te maken met echte 
mensen en personen uit boeken over wie je als 
vrienden, of bekenden praten kan. Nooit een saai 
moment.  
Het verschil tussen boekhandel Blokker in Heemstede 
en Kooyker is nogal groot. Om te beginnen de 
omvang. De boekwinkel in Heemstede is 140 m², deze 
hier is 350 m ². Dat scheelt nogal wat, los van de 
klanten. Die zijn ook heel verschillend. De klanten van 
Blokker zijn ouder dan die van Kooyker en hun smaak 
is meer voorspelbaar. Ze zijn doorgaans gesetteld en 
hebben meer geld. Ze kopen wat ze hebben willen, 
ongeacht de kosten. Hier krijg je veel jonge mensen 
binnen, studenten, wetenschappers en universitair 
geschoolde mensen. Ze hebben vaak minder te 
besteden, maar zijn nieuwsgieriger en grilliger in hun 
aankopen.  
Leiden heeft meer dan 120.000 inwoners, Heemstede 
26.000. In Heemstede is maar één boekhandel, je hebt 
daar geen concurrentie. In Leiden moet je alerter zijn, 
men gaat al gauw een deur verder als je een boek niet in 

huis hebt. Je moet dus een hele goede klantenservice 
hebben, tips geven, in gesprek gaan, zorgen dat bestelde 
boeken er in een dag zijn en thuisbezorgd worden. Dat 
kan zelfs als je online bij ons bestelt, je kan dat doen via 
www.kooyker.nl. Als je voor 11.00 uur ’s avonds bestelt, 
dan heb je het boek de volgende dag in huis, zonder 
extra kosten. Zo steun je, ook als je online bestelt, de 
echte fysieke boekhandel en voorkom je dat die uit de 
stad verdwijnt. Het zou toch eeuwig zonde zijn als je 
niet meer in je favoriete boekwinkel rond kan snuffelen 
om te zien welk boek je het meest bevalt. Dan mis je 
een hoop.’  
 

Service 
‘Het belang van service voor een winkel maakt dat je 
medewerkers goed moet uitzoeken. Gelukkig kon ik een 
beroep doen op een groot deel van de oude 
medewerkers van Kooyker en ze hier opnieuw inzetten. 
Ze zijn aangevuld met een paar mensen van buiten. Ik 
selecteer op vriendelijkheid, goede manieren en het 
vermogen om makkelijk contact te leggen. Vroeger 
waren vakkennis en affiniteit met boeken belangrijk 
voor verkopers, meestal waren ze academisch 
geschoold. Nu gaat het er vooral om je klanten goed te 
ontvangen, zodat ze terugkomen. Je moet een open, 
oplettende houding hebben, vriendelijk zijn en kunnen 
luisteren.  
Een boekhandel heeft een hoog snuffelgehalte. Mensen 
bladeren en kopen een boek dat ze bevalt. Soms willen 
klanten hun keuze met je bespreken, maar dat is niet 
altijd het geval. Daar moet je oog voor hebben., je moet 
ze hun gang kunnen laten gaan en helpen als ze erom 
vragen. Niet opdringerig, maar behulpzaam, op een 
onnadrukkelijke en natuurlijke manier. Zelfstandigheid 
is ook van belang. Je moet als eigenaar niet voor elk 
wissewasje gestoord worden en de zaken met een gerust 
hart over kunnen laten.’ 
 

Plannen 
‘Kooyker overnemen is een gok. Maar ik vond dat deze 
prachtige boekhandel niet uit Leiden mocht verdwijnen. 
Ik ken Leiden en ik ken de markt. Er is plaats voor een 
boekhandel zoals Kooyker was, met mogelijk een kleine 
Ramsjafdeling van boeken uit het hogere segment. Dus 
niet de Outlet, zoals die ook wel bij De Slegte te vinden 
was. Ik heb in eerste instantie afstand gedaan van de 
tweedehands boeken van De Slegte. Op zich zie ik wel 
mogelijkheden voor een mooie, selectieve afdeling 
tweedehands, alleen was het voor mij niet het eerste om 
me op te concentreren. Veel antiquarische boeken 
worden via Internet verhandeld. Maar op Internet zoek 
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je gericht, je mist daar de bijzondere boeken waar je in 
een boekwinkel zomaar tegenaan kan lopen.’ 
 

De lezer naar binnen  
Om mensen de winkel in te krijgen denken we aan 
activiteiten zoals boekpresentaties van (Leidse) 
schrijvers, interviews, voorlezingen, leesclubs, 
aansluiting bij culturele activiteiten van de gemeente. 
Dat zouden we het liefste doen op de zaterdag of 
zondag, want dan hebben de mensen vrij en de tijd om 
wat leuks te gaan doen. Daar moet je rekening mee 
houden. Door de week zit alles vol, zeker als je 
kinderen hebt. Ook in dat opzicht zijn de tijden 
veranderd. De Koopavond lijkt achterhaald, maar 
zolang hij bestaat zullen we op deze avonden 
activiteiten organiseren. Kooyker is nu ook iedere 
zondag open. Ik maakte me zorgen of dat met 
gezinsverplichtingen te rijmen was, maar dat valt mee. 
Eigenlijk gaat het heel goed.’ 
‘Gelukkig zie ik hier ook weer jongere lezers in de 
boekhandel. Het genre Young Adults groeit. Dit zou 
wat mij betreft nog veel meer mogen. Maar om de 
jeugd weer aan het boeken lezen te krijgen zou er in het 
literatuuronderwijs wel wat moeten veranderen. Laat 
scholieren boeken lezen die ze leuk vinden, al zijn dat 
niet meteen de meest gerenommeerde romans. Dat zou 
enorm helpen, dan komt het plezier in lezen vanzelf. 
Ook als het om literaire boeken gaat of non-fictie. Zo 
ben ik zelf begonnen en velen met mij.’  
 

Opinie 
PRETPARK LEIDEN  door  Car lo  van Praag 
 

Het gaat goed met Leiden, want het aantal toeristen 
neemt toe. En dat is toch de maatstaf voor het welzijn 
van een stad, niet waar? De gemeente is dan ook nijver 
bezig. De horeca- en terrasvergunningen vliegen de 
deur uit en de binnenstad is daardoor al onbegaanbaar 
voor kinderwagens. Maar goed ook, want die baby’s 
consumeren niet, tenminste geen bier of cappuccino. 
Op zonnige dagen is het file-varen over de grachten en 
er zijn evenementen bij de vleet om de altijd op de loer 
liggende verveling te bestrijden. Ja, we zijn goed bezig. 
Binnenkort worden midden in de stad twaalf meter 
diepe bomkraters tot stand gebracht waar de 
gemotoriseerde recreant met zijn voertuig terecht kan 
en de Breestraat, ooit een nuttige verkeersader, wordt 
momenteel opgewerkt tot een winkelstraat van 
Europese allure, en dat terwijl overal elders winkeliers 

hun deuren sluiten. We zijn hier niet bang om tegen de 
stroom in te roeien.  
 

Maar het is niet genoeg. Er moet nog veel meer worden 
gedaan om de stad te verkopen. Wat denkt u van een 
zevendaags optreden van Armin van Buuren in het park 
Cronesteyn met een tijdelijke camping voor de 
bezoekers? En waarom heeft Leiden nog geen pretpark 
ter grootte van ponypark Slagharen? Er is plaats voor in 
de Oostvlietpolder naast de Vrouwenweg. 
 

Het zijn niet mijn ideeën, zoals u begrijpt, maar het zijn 
wel bestaande voorstellen, zwart op wit, in het 
hoogstaande en veelgelezen blad ‘Het op zondag’ van 
17 augustus j.l. Nu is ‘Het op zondag’ geen NRC 
(hoewel beide bladen wel naar elkaar toegroeien) en we 
hoeven bovenstaande proposities misschien niet al te 
serieus te nemen. Maar lancering van dergelijke ideeën 
door een huis aan huis bezorgd blad, waarin wel degelijk 
ook serieus stedelijk nieuws is opgenomen, getuigt wel 
van een bepaalde filosofie die in de gemeentelijke 
politiek wijd verbreid is. De stad is niet zozeer een 
verzameling gebouwen met als voornaamste functie de 
verschaffing van een onderkomen aan haar bewoners, 
als wel een attractie die aan een zo groot mogelijk 
publiek moet worden verkocht. Leiden herbergt 
inderdaad geen pretpark; het moet er een worden: de 
stad als geheel!   
 

Wie heeft daar eigenlijk baat bij? Geen beleidvoerder die 
zich dat werkelijk afvraagt. Altijd hetzelfde gedachteloze 
gekraai over de stedelijke economie en werkgelegenheid 
die tot bloei zullen geraken. Ongetwijfeld profiteert een 
aantal ondernemers, maar het is nog maar de vraag of 
de stad Leiden, gelegen in het hart van West-Nederland, 
uitstekend verbonden met de vier grootste steden, met 
een goed woonklimaat economisch zoveel zwakker zou 
staan dan haar verpretparkte tegenhanger. Ik zou wel 
eens een kosten-batenanalyse willen zien van al die 
evenementen. Legt de gemeente daar niet veel op toe? 
Mocht dat zo zijn, dan ken ik de reactie van de 
verantwoordelijke wethouder al. Er is een immateriële 
post over het hoofd gezien van onschatbare waarde: 
naamsbekendheid voor de stad. 
 

Wat pleit aan de andere kant tegen de uitlevering van de 
stad aan toerisme en recreatie? Ik zou zeggen de 
verslechtering van het woonklimaat, alleen al door het 
lawaai. Een enquête onder 1000 bezoekers van 
muziekfestivals (geen evenementenhaters dus) wees uit 
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dat 82 procent van de bezoekers vond dat de muziek te 
hard stond en dat 59 procent na afloop last had van 
zijn oren. Waar haal ik dit vandaan? Merkwaardigerwijs 
uit hetzelfde nummer van ‘Het op zondag’ dat ik eerder 
aanhaalde! 
 

De ideale stad is volgens de bestuurders een 
winkelstraat annex feestvierdersplein. Ik chargeer 
natuurlijk. De wethouder heeft ‘hoogwaardige culturele 
voorzieningen’ immers hoog in zijn vaandel! Wel met 
horeca en terras natuurlijk! De bevolking is 
uitgehongerd en smacht van de dorst. Om van de 
toeristen maar niet te spreken! • 
 

(Oud) bewoners vertellen 

HET BONAVENTURA LYCEUM  door  Peter  van 
Zonneve ld  

 

 
Het Bonaventura lyceum aan de Mariënpoelstraat, afbeelding Internet 
 

Wat vond je eigenaardig aan je schooltijd? 
Dat er zo weinig meisjes op school zaten. Er waren 
zo’n twintig meisjes op zeshonderd jongens. Die 
hadden een eigen, bijna sacraal domein waar je als 
jongen natuurlijk niet mocht komen. Daar waren de 
paters heel streng in. Je kunt begrijpen dat de dames 
veel aandacht kregen. Leraressen vonden we natuurlijk 
ook heel interessant. Zo was er een zeer aantrekkelijke 
lerares Frans, waar we allemaal gecharmeerd van waren. 
Wanneer ze iets op het bord schreef, en dat deed ze 
nogal driftig, schudde ze bevallig met haar derrière. 
Niet opzettelijk natuurlijk. Wij keken ademloos toe. Op 
zeker moment klonk er achter uit de klas zo’n fluittoon 
waarmee stratenmakers aangeven dat er een stuk 
voorbijkomt. Als door een wesp gestoken draaide ze 
zich om en riep: ‘Wie deed dat?!’  Jan Blom, die al wat 
ouder was dan wij, dertien-jarigen, antwoordde kalm: 
‘Ik, juffrouw.’ Na een korte pauze liet hij daar op 
volgen: ‘Uit bewondering.’ Ze kreeg een kleur als vuur.  
 

Dat hield jullie nog al bezig? 
Ja, wat wil je op die leeftijd, wanneer de hormonen 
beginnen te ontluiken. Aan de overkant van de school 

woonde op de eerste verdieping een dame die heren 
ontving. Regelmatig sloot ze vervolgens het 
spreekwoordelijke gordijn. We noemden haar Jopie. Of 
het hier nu echt om betaalde liefde ging, zou ik niet 
durven zeggen. Maar toen waren we er heilig van 
overtuigd. 
 

Werd er ook aan voorlichting gedaan? 
Op een avond kwam Pater Prefect bij ons thuis langs. 
Toen mijn broer en ik naar bed waren, moet hij aan 
onze ouders gevraagd hebben of wij al op de hoogte 
waren. Dat was het geval. Mijn moeder vertelde later dat 
hij zeer gecharmeerd bleek van Corry Brokken, die toen 
op de televisie zeer overtuigend het lied ‘Milord’ zong. 
Dit ging ook over een dame die haar gordijn sloot. Dat 
vonden we wel curieus. Er was ook een pater die in de 
klas voorlichting ging geven. Wij gingen er echt voor 
zitten. Hij spreidde zijn armen en balde zijn vuisten. 
Eerst keek hij naar rechts en riep: ‘Ik heb hier een man!’ 
Dan boog hij naar links en riep: ‘En hier een vrouw!’ 
Vervolgens liet jij beide vuisten voor zijn borst 

samenkomen, waarbij hij in 
extase uitriep: ‘En die twee, 
die komen bij elkaar!!’ Veel 
concreter werd het eigenlijk 
niet.  
  
Platenhoes met Corry Brokken Milord, 
afbeelding Internet  
 

 
Daar werden natuurlijk grappen over gemaakt. 
Reken maar. Ik herinner mij een curieus voorval. In de 
Grote kantine gaf Pater Prefect na schooltijd, tussen 
drie en vijf, een huiswerkcursus voor jongens die daar 
thuis niet aan toekwamen. Ik hoorde daar niet bij. Op 
zekere dag – ik zat in de tweede - moest ik voor straf 
nablijven. Die kantine was echt groot. Pater Prefect liep 
dan in het middenpad te brevieren en de boel in de 
gaten te houden. De jongen naast mij, Rob Hulsebosch, 
fluisterde opeens: - ‘Weet je wat het top-punt van lawaai 
is?’ Ik moest het antwoord schuldig blijven. Pater 
Prefect kwam onze kant uit. Rob Hulsebosch wachtte 
tot de prelaat vlakbij was, en siste toen in mijn oor: 
‘Twee neukende geraamtes in een zinken teil.’ Ik 
proestte het uit. Meteen stond de Prefect voor me en 
vroeg op barse toon: -‘Wat is hier aan de hand?’ -
‘Binnenpretjes, pater.’ - Noem dat maar binnenpretjes!’ 
zei hij verontwaardigd. Hoe het afliep, weet ik niet. 
Pater Prefect, die eigenlijk Gelauff heette, is tien jaar 
later, in 1972, overleden. Er werd verteld dat de 
vernieuwingen in de rooms-katholieke kerk, zoals de 
beatmis, zijn einde bespoedigd zouden hebben.  
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Overlijdensannonce van Pater 
Gelauff, collectie Internet 
 

Dat voorval is je 
bijgebleven. 
Sterker nog, ik heb die 
truc zelf ook nog eens 
uitgehaald. In 
Ouderkerk aan de 
Amstel is een 
veerpontje, dat alleen 
op hoogtijdagen vaart. 

Hoewel je ook over de brug kunt, neem ik dan altijd 
dat pontje. Op zekere dag stond ik op de westelijke 
oever te wachten. Het pontje kwam aanvaren en was 
geheel gevuld met dames van onbestemde leeftijd, met 
veel brillen en permanenten. Nadat ik aan boord was 
gegaan, zag ik aan de overkant weer zo’n kudde dames 
staan. Ik vroeg aan de oude pontbaas wat er aan de 
hand was. Het bleek om een bridgedrive te gaan, 
waarbij de spelers zich steeds moesten verplaatsen. Ik 
wachtte tot we vlakbij waren en zei toen tegen de 
schipper: - ‘Zoek er maar eentje uit. Ik trakteer.’ Een 
belegen mannengrap, ik geef het toe, maar hij reageerde 
heel alert. Hij lachte luid en zei: - ‘Waar kan ik dan de 
rekening heen sturen?’ De dames hadden duidelijk in 
de gaten, dat wij ons vrolijk maakten ten koste van hen. 
Pas later besefte ik: dit was de truc van Rob 
Hulsebosch. 
 

Kreeg je op school ook waarschuwingen van die 
paters? 
Ja, ik meen zelfs in de eindexamenklas. Er was een 
pater die ons tijdens de godsdienstles iets zou vertellen 
over de vrije liefde. We gingen er echt eens voor zitten. 
Toen kwam er ook weer zo’n heel algemeen verhaal 
over de schoonheid van de seksualiteit, en hoe mooi dit 
alles door de Schepper was ingericht. Ik stak mijn 
vinger op en herinnerde hem aan het eigenlijke 
onderwerp, waar hij nog niets over gezegd had. Toen 
vertelde hij, dat wij daar, als we gingen studeren, zeker 
mee te maken zouden krijgen. ‘Hoe dan?’ vroeg ik. 
Nou, dat ging volgens hem zo. Je wilde bijvoorbeeld 
een vriend bezoeken, die in een gemengd studentenhuis 
woonde. Die was niet thuis, hoorde je van het meisje 
dat opendeed. Je kon wel bij haar iets komen drinken, 
zei ze dan. Op zo’n moment moest je oppassen, zei de 
pater. Dat was het wereldbeeld van een franciscaan, 
anno 1967. •  
 

Ondernemen  door  Marjo l i jn  Pouw  

RINA VAN DER STOK – EKOPLAZA     
 

Rina van der Stok, eigenaar van Ekoplaza Leiden, is al 
meer dan 20 jaar ondernemer. Ze woont in Delft en 
begon daar na haar studie en omzwervingen in het 
buitenland een winkel in biologisch dynamisch voedsel. 
Het ging haar voor de wind, waarop ze in Delft met op 
biologische geschoeide horeca en catering begon. Toen 
dat goed liep wilde ze uitbreiden, het liefste in de regio. 
Haar oog viel op Leiden, en vijf jaar geleden heeft ze in 
de Breestraat de winkel Puur geopend. Het was de 
bedoeling met andere, soortgelijke winkels onder die 
naam een groep te vormen--Leiden was een pilot-- maar 
dat liep stuk. Ze sloot zich aan bij de Ekoplaza-winkels 
in Nederland en Puur ging onder de naam Ekoplaza 
verder. Ze zette ook nog een biologische etenswinkel in 
Rotterdam op en denkt over een tweede Ekoplaza-
winkels in Leiden.  
 

 
Rina van der Stok en bedrijfsleider Michael Vermeulen in Ekoplaza Leiden, 
foto Ekoplaza 
 

Paraplu 
‘Ekoplaza- winkels vormen een keten’, zegt Rina ‘maar 
we opereren volgens de franchise formule. Dat houdt in 
dat je als winkelier gezamenlijk je assortiment inkoopt 
en expertise op het vlak van administratie, of reclame. 
Maar je houdt de vrijheid om je bedrijf naar eigen 
inzicht in te richten en te leiden. Het blijft helemaal 
jouw eigendom. Zo profiteer je van de mogelijkheden 
die de paraplu biedt, maar je hebt geen duur opgetuigde, 
op hiërarchische leest geschoeide organisatie nodig met 
geldschieters en dictaten. Zo’n paraplu bespaart je een 
hoop kopzorgen. Je hoeft je bijvoorbeeld niet actief met 
automatiseringstechnologie bezig te houden, de opbouw 
van een webwinkel, social media strategie, of noem 
maar wat. Dan heb je meer tijd om je bezig te houden 
met je klanten, met gezondheid en voeding. Dat is waar 
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het hier om draait. De rest zou je de achtertuin kunnen 
noemen.’ 
 

Klantgericht 
‘Wij zijn klantgericht, we willen weten wat onze klanten 
bij ons zoeken en waarom. Mijn winkels hebben 
allemaal een bedrijfsleider, hier is dat Michael 
Vermeulen, die de hele dag in de winkel is en allerlei 
vragen kan beantwoorden. Van klanten, maar ook van 
personeel, je klanten zijn je afnemers, daar moet je 
voeling mee houden. Wat willen ze hebben? Wat laten 
ze liggen? Zo weet je wat je moet inkopen. Maar goede 
medewerkers zijn niet minder van belang. We 
selecteren mensen op een brede belangstelling voor 
gezond en duurzaam geproduceerd voedsel. Ze moeten 
weten wat dat inhoudt en kunnen vertellen waar onze 
producten vandaan komen. Hoe ze geproduceerd zijn, 
en ze willen verkopen. Onze Klanten vragen daarom, 
ze willen weten wat ze in huis halen en wat hun 
voeding voor hun gezondheid doet. Het geitenwollen 
sokken imago is gelukkig van ecologische voeding af--
ook bij de jeugd--maar je moet het wellaagdrempelig 
houden en toegankelijk. Anders is de aardigheid er 
gauw vanaf.’  
 

Duurzaamheid 
‘Ekoplaza winkels en wij dus ook, kopen ons 
assortiment in via UDEA. Dat is van oorsprong een 
versleverancier, die zich is gaan richten op duurzaam 
geproduceerd voedsel. Hun mensen kopen in 
hoofdzaak in bij Nederlandse telers, met wie tevoren 
afspraken zijn gemaakt over sociaal en ecologisch 
verantwoorde productie. Het gaat dan niet om 
contracten. Aan contracten zit je vast. Maar boeren zijn 
afhankelijk van seizoenen en het weer. Als het een goed 
jaar is dan kan een boer een goede prijs maken voor 
zijn waren, maar als het tegenzit komt hij in de knel. 
Als groep moet je dan niet meteen naar een andere, 
goedkopere aanbieder lopen. Dan maak je zo’n bedrijf 
kapot. Op Sicilië werken we bijvoorbeeld samen met 
een groep vaste telers. De werkeloosheid is er groot, en 
de boeren hebben moeite om rond te komen. Zou je ze 
in een slecht jaar helemaal uitknijpen, dan is dat sociaal 
onverantwoord. Dan gaat zo’n bedrijf kapot, maar zo’n 
maatschappij ook. Ze moeten ruimte hebben om te 
onderhandelen. Als de boeren weten waarop ze kunnen 
rekenen, dan kunnen wij dat ook. Dan kan je de inzet 
van mensen bepalen. Dat houdt de maatschappelijke 
structuur in stand. Dat is een andere werkwijze dan van 
de Prijzenknallers. Die gaan voor het goedkoopste. Bij 
ons staat de kwaliteit voorop, wij accepteren 
prijsschommelingen en schaarste van het aanbod. Dan 

maar minder bloemkolen, duurdere of kleinere. Onze 
klanten weten dat.’ 
 

Winkel 
‘Voor dat ik hier begon heb ik verschillende 
winkelstraten in Leiden bekeken. Het was voor de 
recessie, er was toen minder winkelruimte beschikbaar, 
maar dit hier was erg mooi. Ik kwam binnen en was 
meteen verkocht. De winkel past in de Breestraat, het 
liep meteen storm. Je moet bij je keuze je hart volgen. 
De Breestraat is een leuke mengeling van allerlei zaken, 
grote en kleine, ketens en zelfstandige winkeliers. Dat 
houdt het levend. De gemeente doet veel aan de 
uitstraling. Panden worden opgeknapt, net als de 
inrichting van de straat en de bestrating. Er zijn eisen 
gesteld aan reclame en uithangborden. En het groen 
komt terug, dat is ook van belang.’  
 

Achtergrond 
‘Ik ben geboren in Haastrecht bij Gouda, mijn vader 
was veehouder. Aan de voorkant van onze boerderij 
stroomt de Hollandse IJssel, aan de achterkant lagen 
liggen de Reeuwijkse plassen. Ik heb er veel geschaatst 
en natuurlijk gezwommen. Fietsen deed ik ook—nog 
steeds--elke week van Delft naar Leiden en terug. Langs 
de Vliet, prachtig. Onze koeien gingen na de winter de 
wei in. Dat doen ze nog steeds, mijn jongste broer heeft 
het bedrijf overgenomen. Hij melkt ze met een 
melkrobot. Mijn vader was een van die boeren die 
allerlei bestuurlijke functies hadden. In de RABO, de 
boerenbond, het bestuur van de Middelbare 
Landbouwschool in Gouda, en noem maar op. Met een 
bedrijf ernaast was dat hard werken. Zelf heb ik de 
biologisch dynamische land- en tuinbouwschool 
Warmonderhof gevolgd in Kerk Avezaath. Heeel wat 
anders. Hij is ooit begonnen in Warmond, vandaar de 
naam Warmonderhof, maar dat was lang voor mijn tijd. 
Nou zit hij in Dronten.  
Na mijn middelbare school deed ik Bedrijfskunde en ik 
ben gaan reizen . Europa, Zuid Amerika, en noem maar 
op. Daar heb ik veel van opgestoken. Uiteindelijk streek 
ik neer in Delft en ben met mijn winkel begonnen. Ik 
studeer nog steeds. Nou doe ik de Mastersopleiding 
Foodretail op Nijenrode. Leren is leuk, het mooiste is 
dat ik mijn ideeën en wat ik leer meteen in mijn winkel 
kan toetsen.  
Ik ga in Leiden, of de omgeving zeker nog een nieuwe 
winkel openen. Boeren zijn harde werkers, dat weet je 
toch?’ • 
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Bewonersinitiatief 

WELTKLASSIK AM KLAVIER door  Pim Breebaart 
 

Weltklassik op paasdag  
Er schijnt een heerlijke voorjaarszon als we op eerste 
paasdag ’s morgens naar het Leidse Museum voor 
Oudheden gaan. We luisteren naar de Amerikaanse 
pianiste Katie Mahan. Ik zie in het museum een 
perkament met Egyptische schrift. 3200 jaar geleden 
schreef een burger een klacht aan de rechtbank van het 
dodenrijk over zijn drie jaar eerder overleden vrouw 
Anchiry. Hij insinueert dat zij overspel heeft gepleegd. 
‘Maar met mijn wensen hou je geen rekening’. De 
conservator zegt in het bijschrift dat wij wel begrijpen 
wat de schrijver bedoelt. ‘Laat er maar eens recht 
gesproken worden tussen jou en mij. Want bij geen van 
de meisjes in ons huis ben ik naar binnen gegaan’. Zo 
heette dat in het oude Egypte, naar binnen gaan. We 
weten niet of de rechtbank in het dodenrijk uitspraak 
heeft gedaan, maar tijdens het luisteren naar de 
uitvoering van Katie Mahan besefte ik wel hoe de 
wereld veranderd is.  
 

Ludwig van Beethoven 
Ludwig van Beethoven noemt zijn compositie nog het 
Andante molto cantabile ed espressivo, deel III van 
Sonate Nr. 30 E-Dur op. 109. Dan weet je wat je krijgt. 
Chronologisch volgt dan de Liszt-interpretatie van 
Liebestod van Wagner. Vervolgens worden de Préludes 
van Claude Debussy prachtig vertolkt, met heerlijke 
titels als: Les fées sont d’exquises danseuses. En tot slot 
Our Love is Here to Stay van Gershwin . Was een 
slechte liefdeband tussen man en vrouw in het oude 
Egypte reden om een klacht naar het dodenrijk te 
sturen, de moderne tijd maakt van de verhouding 
tussen man en vrouw een bijna onhaalbaar ideaal.  
 

Katie Mahan 
Katie Mahan woont afwisselend in Berlijn en Denver, 
Colorado. Ze studeerde in de VS en Frankrijk en 
speelde met prominente orkesten in alle delen van de 
wereld. Wij zien een jonge slanke, lange pianiste met 
lenige vingers. Ze zit kaarsrecht op de pianokruk en ik 
bedenk me tijdens het concert dat als ze nog iets 
hogere hakken had gekozen haar knieën niet onder de 
vleugel hadden gepast. Omdat ze van top tot teen in 
stemmig zwart gekleed is past ze goed bij de zwarte 
vleugel. En ze speelt heel enthousiast. Eerst geeft ze 
een toelichting op het impressionisme van Debussy en 
tussendoor vertelt ze iets over de achtergrond van de 

componisten. Maar we zijn gekomen voor de muzikale 
uitvoering en die mag er zijn. Ze speelt de sterren van 
de hemel, op deze heldere paasdag. De organisator 
Armand Gouvernante vraagt haar of hij naar haar 
leeftijd mag vragen? Gedecideerd zegt ze nee, dat mag u 
niet. Waarmee de kous af is. Ze lijkt te zeggen: luister 
naar mijn muziek en schat mijn leeftijd in, ik ben goed. 
Dat is wat ze uitstraalt. Ik zoek het op internet, 
onverbiddelijk, ze geeft haar leeftijd niet prijs. Wel 
overal in de wereld lovende recensies. Ik schat haar 
leeftijd op 31 jaar. Tevreden fietsen we terug. De zon 
heeft ons niet in de steek gelaten. 
Toen Katie Mahan hoorde dat iemand uit het publiek 
een artikel over het concert had geschreven vroeg ze de 
tekst op en graag in het Engels. Voor publicatie op haar 
blog. Armand Gouvernante van Raders, de organisator 
van Weltklassik Nederland, vertaalde mijn artikel in 
mooi Engels en stuurde het op naar Colorado. Toen ze 
de inhoud las, is ze waarschijnlijk zo geschrokken van 
de seksueel getinte inhoud, zelfs al speelt dat in het 
Egypte van 3200 jaar terug, dat ze prompt toch de 
Nederlandse versie op haar blog publiceerde. Colorado 
lijkt nog niet rijp voor de schatten die het Museum van 
Oudheden herbergt. 
 

Programma 21 september 
Weltklassik am Klavier, elke derde zondag van de 
maand om 10.30 uur in het RMO Rapenburg. 
Programma 21 september: Hanna Shybayeva, Meester 
en leerling: Skrjabins Préludes en Debussy. Zie 
www.rmo/actueel •  
 

Bewonersinitiatieven 
KUNSTROUTE   door  Marjo l i jn  Pouw 
 

De Leidse Kunstroute bestaat 20 jaar. 
Op 27 en 28 september stellen de 
deelnemende kunstenaars van hun 
ateliers weer voor bezoekers open. 
Museum de Lakenhal, die de 
Kunstroute organiseert, viert het 
jubileum met een tekenfestival: The 
Big Draw Leiden.  
  
The Big Draw 

The Big Draw is een uit Londen overgewaaid 
stadsfestival. De gedachte is dat iedereen het leuk vindt 
om te tekenen of iets moois te maken. De organisatoren 
willen de hele stad aan het tekenen zien te krijgen. 
Daarom zijn in de weekenden van 13 tot en met 18 
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september overal in de stad kunstenaars beschikbaar 
om de mensen op weg te helpen. Jong en oud kunnen 
meedoen, er zijn geen voorwaarden.  
Daarnaast zijn er allerlei activiteiten zoals workshops, 
tekenlessen, exposities, vrij tekenen. Op de Open 
Monumentendagen 13 en 14 september, in de Nacht 
van Kunst en Kennis 20 september, en natuurlijk 
tijdens het Kunstrouteweekend 27 en 28 september--
dat meteen het Verrassend Winkelweekend is--zullen 
extra bijzondere activiteiten plaatsvinden. 
 

Plaatsen 
Het gebeurt allemaal in scholen, buurtcentra, musea, 
kroegen, bussen, op de Leidse Universiteit, Facebook, 
bij monumenten en op straat. Overal zijn er 
tekenactiviteiten te doen en te zien van 13 t/m Wie er 
in Leiden ook maar met een goed idee een bijdrage kan 
leveren is welkom. Museum De Lakenhal zal alle ideeën 
en initiatieven verzamelen.  
Het complete programma van The Big Draw Leiden 
verschijnt eind augustus in de festivalkrant. 
 

Informatie 
Over de Leidse Kunstroute verschijnt in september 
weer het bekende boekje op zakformaat. Het is tijdens 
de Kunstroute verkrijgbaar. Meer weten, of zelf 
meedoen: zie de website: www.kunstrouteleiden.nl • 
 

Opinie    door  Clar i e t  Boeye 
STUDENTENCOMPLEX LANGEBRUG   
 

 
Nieuwbouw Langebrug met op de achtergrond de Slangentoren, impressie DUWO 
 

In het Leidsch Dagblad van 10 juli j.l. stond het bericht 
dat de bouw van het studentencomplex aan de 
Langebrug kan beginnen: de Raad van State heeft alle 
bezwaren van de buurtbewoners verworpen. Al in 2009 

heeft het toenmalige SLS Wonen de plannen voor dit 
complex gepresenteerd in een bijeenkomst met 
wijkbewoners. De direct omwonenden vreesden voor 
overlast nachtelijke lawaai, versterkte muziek, slordig 
neergesmeten fietsen etcetera en vonden het complex te 
groot midden in de binnenstad. Een jaar geleden heeft 
studentenhuisvesting DUWO, de opvolger van SLS 
Wonen het project overgenomen en de gewijzigde 
plannen opnieuw gepresenteerd op een grote 
informatieve bijeenkomst georganiseerd door de 
wijkvereniging in samenwerking met het Centrum 
Management in oktober van het vorige jaar. De 
bewoners bleven bij hun bezwaren. Intussen waren alle 
oude gebouwen op de bouwplek afgebroken op de 
Slangentoren na. Nu gaat er dan gebouwd worden. Er 
moeten 217 studentenkamers komen. Dat is veel. Het is 
geen wonder dat de buurtbewoners naast andere 
bezwaren allerlei overlast vrezen. Uit eigen ervaring 
weet ik dat een studentenhuis met 12 bewoners al veel 
geluidsoverlast kan geven, zowel overdag als 's nachts. 
Daarom is het begrijpelijk dat het oordeel, dat 
'dergelijke problemen zich kunnen voordoen in een 
druk bevolkte binnenstad' van eerder de Haagse 
rechtbank en nu van de Raad van State de bewoners het 
gevoel geeft niet serieus genomen te worden. Als het 
werkelijk zo verwoord is dan is dat een gratuite 
uitspraak. Natuurlijk kan zich overlast in een binnenstad 
voordoen, maar als argument is het een slappe 
dooddoener. De bouwplannen moeten voldoen aan alle 
gestelde voorwaarden. Als dat het geval is, kan de 
rechter DUWO verzoeken duidelijke huisregels op te 
stellen en ervoor te zorgen dat de huurders zich aan die 
regels houden om overlast te voorkomen. •  
 

Bewonersinitiatieven 
LEIDS CARILLON GENOOTSCHAP door  Clar i e t  Boeye 
 
Het Leids Carillon Genootschap ging in maart 2012 van 
start op initiatief van een paar Leidenaren, die vonden 
dat er wel meer muziek zat in het Leidse carillon van het 
stadhuis dan er tot dan toe uitgekomen was. Al gauw 
hadden zich de eerste twintig carillonliefhebbers 
aangemeld om dit initiatief te ondersteunen. Het 
genootschap kon beginnen met een startkapitaal van € 
2000,-.  
In december 2012 werd het Leids Carillon Genootschap 
een heuse Stichting met Statuten, met als doel de 
bevordering van de carilloncultuur in Leiden. Dat is wel 
gelukt. Er zijn onder andere al vijf concerten uitgevoerd. 
Eerste concerten in 2012 
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Concerten 
2012  Eén van die doelstellingen is om twee maal per 
jaar een concert met een gevarieerd programma te 
organiseren. Op 19 juni vond het eerste concert plaats. 
Levina Pors bespeelde het klavier samen met Henk 
Veldman. Zij kende het carillon al goed als onbezoldigd 
beiaardier van Leiden. Het concertprogramma was 
gevarieerd. Het begon met een bewerkt Andante uit 
een vioolconcert van Mendelssohn en eindigde met 
Het kleine café aan de haven.  
Het tweede concert werd op 11 september 2012 
uitgevoerd door Jacques Maassen de stadsbeiaardier 
van Breda. Hij stamt uit een oud geslacht van 
beiaardiers. Hij bracht naast klassieke ook eigen 
composities ten gehore en eindigde met Mackie Messer 
van Kurt Weill. 
2013  In 2013 klom Rien Donkersloot stadbeiaardier 
van Haarlem, in de hoge toren onzichtbaar ver boven 
het Stadhuisplein. Nu konden de toehoorders hem toch 
zien dankzij een videoverbinding tussen de beiaardier 
aan het klavier en een groot projectiescherm op het 
plein. Voor de voortreffelijke techniek was het Leidse 
bureau BSG verantwoordelijk. Het zien van de 
beiaardier leidde verrassend tot een groter luistergenot.  
Op 3 september 2013 bespeelde Christiaan de Winter 
het carillonklavier. Hij is naast kerkmusicus van de 
Oude kerk in Amsterdam, stadsbeiaardier van Alkmaar 
en bespeelt ook met enige regelmaat orgels. Hij voerde 
ons mee op een muzikale reis door Amerika (met een 
Danza Brasiliera N.B.) en Europa, die van Grieg via 
Bach en Satie naar Britten liep. 
2014  Dubbelconcerten. Elk jaar brengt een 
vernieuwing. Op 27 mei 2014 vond het eerste 
dubbelconcert plaats. Boudewijn Zwart, beiaardier van 
de Westerkerk in Amsterdam en 
watermuzikant/trompettist Reinier Sijpkens hebben 
elkaar bij toeval ontdekt en spelen nu regelmatig 
samen, de een vanuit een toren en de ander in zijn 
bootje 'De Notendop'. Ze lieten de programmering die 
avond voornamelijk aan het toeval over. Dat het die 
avond regende, bracht niemand van zijn stuk. Het was 
een prachtige jamsessie die iedereen verraste en blij 
maakte.  
 

Rondleidingen en CD 
Behalve concerten vonden er ook rondleidingen door 
de stadhuistoren plaats onder de deskundige leiding van 
Hein van Woerden. En door toedoen van Hein is het 
repertoire van het carillon intussen enorm uitgebreid. 
In november 2013 bijvoorbeeld waren er elk kwartier 
'carillonklanken uit het hiernamaals' te horen, speciaal 

bewerkte oude melodieën van de Leidse stadsbeiaardiers 
Leen 't Hart en Rien Ritter. Het laatste wapenfeit van 
Van Woerden is een CD met een vrolijke potpourri van 
carillonwijsjes gespeeld door onder andere Levina Pors, 
te verkrijgen via leidscarillongenootschap@gmail.com 
voor de prijs van €12.50. Lid worden? Aanmelden bij 
leidscarillongenootschap@gmail.com 
 

Op dinsdag 2 september 2014 is 
er weer een dubbelconcert, 
deze keer met de zangeres 
Emma Brown. Om 17.30u, op 
het Stadhuisplein van Leiden 
bij City Hall.  

 
De CD met carillonwijsjes uitgevoerd door Levina Pors, stadsbeiaardier (afbeelding 
Internet) 
 

Dieren in de wijk 
DE MEREL    door  Jacques  van Alphen 
 
De merel heeft zich sinds de 19de eeuw van schuwe 
vogel van bos en platteland aangepast aan de 
toenemende urbanisatie en staat nu op de derde plaats 
van de meest geziene vogels in Nederland. De merel is 
ook onlangs uitgeroepen tot de mooist zingende vogel 
van Nederland. De trek naar de stad heeft de merel en 
zijn populariteit kennelijk goed gedaan. De aanpassing 
aan het stadsleven is geleidelijk gegaan en bestaat uit een 
complex van erfelijke veranderingen en aangeleerd 
gedrag. Je wordt niet zomaar een stadsmerel! 
 

 
Merelvrouw, foto Internet 
 

Aanpassingen in gedrag 
Merels in de koelere delen van Europa waren 
trekvogels, die ’s winters op zoek gingen naar plaatsen 
waar veel bessen groeiden. Het vermoeden is dat de 
stadsmerels van zulke trekkende merels afstammen: ze 
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kwamen op de trek in een stedelijke omgeving, en 
ontdekten dat daar veel voedsel was. De stadmerel is 
nu een standvogel geworden. Ze hebben ook hun dieet 
aangepast: de oorspronkelijk wormen en bessen-etende 
vogels eten nu opportunistisch de etensresten van de 
mens en het vogelvoer dat u ’s winters strooit. Ze 
brengen wel hun jongen groot op een dieet van 
wormen, en dat valt niet mee in de moderne stad, waar 
de wormenrijke grasveldjes in de tuinen steeds meer 
vervangen worden door stenen. Merels in de stad 
hebben hun gedrag nog op andere manieren aangepast. 
Ze laten mensen veel dichterbij komen voordat ze 
wegvliegen. Ze blijken ook meer angst te hebben voor 
nieuwe voorwerpen in hun omgeving dan bosmerels, 
en dat verschil is erfelijk.  
 

Harder en hoger zingen 
Er blijken ook verschillen te zijn in de zang van 
stadsmerels en plattelandsmerels: stadmerels moeten 
gehoord kunnen worden tegen de achtergrond van 
verkeersgeluiden, die vooral een lage frequentie 
hebben. Ze zingen daarom met een hogere frequentie 
en een grotere intensiteit dan bos- en plattelandsmerels. 
 

Lichtvervuiling en stadslawaai 
Andere gedragsverschillen zijn het gevolg van de 
verschillen in omgeving. In de stad wordt het ’s nachts 
veel minder donker dan op het platte land of in het 
bos. Het gevolg van de lichtvervuiling is dat merels 
minder melatonine produceren, en daardoor minder 
lang slapen. Ook het verkeerslawaai draagt daar aan bij. 
Het gevolg ervan is dat stadsmerels tot wel 5 uur eerder 
beginnen met zingen dan de plattelandsmerels. De 
merel uit de Beatlesong “Blackbird singing in the death 
of night” moet dus wel een stadsmerel zijn geweest. 
Het kunstlicht in de winter in de stad, maakt ook dat 
stadsmerels een maand eerder beginnen met broeden 
dan plattelandsmerels. Gevolg daarvan is dat ze ook 
een maand eerder hun veren ruien. Het is nog niet 
onderzocht of stadsmerels door slaapgebrek ook 
minder lang leven dan hun soortgenoten in het bos, 
maar dat zou best zo kunnen zijn. 
 

De gevaren van het stadsleven 
De hoge dichtheid van katten maakt het leven van de 
merel in de stad gevaarlijk. Veel jonge merels, die al het 
nest uitgaan voordat ze goed kunnen vliegen vallen ten 
prooi aan katten. Ook indirect zorgen katten voor een 
lager broedsucces van stadsmerels. Als er een kat in de 
buurt is, stoppen merels met voedsel zoeken en 
beginnen te schelden terwijl ze de kat in de gaten 

houden. Ze verliezen zo een derde van de tijd die ze 
anders zouden gebruiken om voedsel te zoeken. 
Eksters en gaaien gebruiken de alarmkreten van de 
merels om het nest te vinden en de jongen op te eten. 
Meer dan de helft van de merelnesten in de stad mislukt 
dan ook.  
 

Compensatie 
Deze gevaren worden voor een deel gecompenseerd, 
doordat stadsmerels minder last hebben van 
darmparasieten dan hun bos- en veldbewonende 
soortgenoten. Merels blijken dikkere meer isolerende 
nesten te bouwen als de omgeving kouder is. Omdat het 
in de stad warmer is dan op het platte land, hoeven 
merels minder nestmateriaal te verzamelen. 
 

Les noces du merle 
Daniel Boulanger schreef een lezenswaardige novelle 
met de titel Les Noces du Merle. De titel suggereert dat 
merels niet veel werk maken van partnerkeuze en 
paarvorming. Het tegendeel is waar. Merelmannen 
adverteren hun kwaliteit door de kleur van hun snavel 
en hun zangrepertoire. Mannetjes met bleekgele snavels 
zijn kleiner en slechtere vaders dan mannetjes met 
oranje snavels. Mannetjes met oranje snavel zijn groter 
en bezetten betere territoria met meer voedsel. 
Mannetjes met oranje snavels hebben een groter 
zangrepertoire en zingen daarom met meer variatie dan 
de mannetjes met gelere snavels en vrouwtjes geven de 
voorkeur aan mannetjes met meer variatie in hun zang.  
Mannetjes zijn ook kieskeurig, want de grote mannen 
met oranje snavels hebben partners die zwaarder zijn en 
in betere conditie dan de partners van mannetjes met 
gelere snavels. • 
  

 
Merelman, foto Internet 
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Ingezonden 
BOMENKAP RAPENBURG  door  R. Van den Berg  
 

Bomenkap appartementencomplex Rapenburg 
Nieuwsteeg  
De eik op de parkeerplaats van het 
appartementencomplex Rapenburg/Nieuwsteeg werd 
op 11 april gekapt. De Vereniging van Eigenaren kreeg 
een boze, anonieme brief in de bus. Hun voorzitter, de 

heer R. van der 
Berg, stuurde ons 
de volgende uitleg 
voor onze Hart 
van de Stadkrant.  
  
De eik in volle glorie, foto R. 
van den Berg 

Geachte wijkbewoners, 
 

Op 12 april jl. kreeg ik een brief in mijn bus van een 
anonieme bewoner/ster van onze wijk met een wat 
vervelende tekst over het kappen van onze eik, die 
achter op onze parkeerplaats stond. 
Mogelijk zijn er meer bewoners die zich afvragen 
waarom dat moest gebeuren. Hier de uitleg.  
 

De projectontwikkelaar Niersman, die het complex 
heeft gebouwd, heeft al begin 2000 geconstateerd dat 
de gekapte eik last had van de eikenweerschijnzwam. 
De mate waarin was echter nog niet ernstig genoeg om 
tot kappen over te gaan., de gemeente Leiden gaf daar 
toen geen vergunning voor. In onze 
koopovereenkomsten is toen door de ontwikkelaar 
opgenomen dat de eik ziek was, waarmee de 
ontwikkelaar het probleem doorschoof naar de 5 
kopers van het project. 
 

Wij allen hebben zeer genoten van de eik, maar de 
groei van zwammen aan de voet van de eik ging zo snel 
dat wij in november 2013 een arbotom onderzoek 
hebben laten doen. Met echo wordt de boom van 
binnen in beeld gebracht om de stand van zaken te 
beoordelen. De kleur rood (alarmfase) was volop 
aanwezig en het bedrijf adviseerde dan ook om de eik 
te kappen. Een tijdelijke oplossing zou geweest kunnen 
zijn om de boom fors in te perken, dat wil zeggen de 
kruin eruit halen, maar dan nog is het een kwestie van 
een paar jaar en dan moet de boom alsnog gekapt 
worden. Bovendien is het esthetisch niet echt fraai en 
blijven wij, als eigenaren, jaarlijkse monitoringskosten 
houden. 

 
Mijn kleinzoon aan de voet van de 
eik, achter hem de zwammen, foto 
R. van den Berg 
 

U moet er niet aan 
denken dat deze eik 
midden in de zomer 
vol in zijn blad 
omwaait. De richting 
zou Kamerlingh 
Onnesgebouw zijn, 
en de schade dus niet 

te overzien. Los van persoonlijk letsel wat zou kunnen 
gebeuren. Dat is een risico wat de eigenaren/bewoners 
niet willen lopen. Niet voor niets heeft de gemeente 
Leiden ons op 2 januari 2014 een kapvergunning 
gegeven, die gepubliceerd is en waar niemand bezwaar 
tegen heeft gemaakt. 
 

Het goede nieuws is dat wij in februari 2014 al een 
andere grote eik hebben uitgezocht bij een kweker in de 
omgeving van Tilburg. Deze boom heeft een doorsnede 
van ca 40 cm en is minimaal 12 meter hoog. Dus een 
echt grote boom, waardoor de omgeving volgend 
voorjaar weer groener zal zijn. Wij (de bewoners) 
investeren daar een zeer fors bedrag in. De boom heeft 
straks een kluit van 3 bij 3 meter en moet met speciaal 
vervoer naar Leiden komen. Omdat het huidige 
voorjaar zo vroeg al is gestart, is het niet verantwoord 
om de boom direct na de kap van de oude eik te 
plaatsen. Het risico van niet aanslaan van de wortels is 
te groot, en daarom is de herplant verplaatst naar het 
najaar. 
Ik hoop hiermee een ieder correct te hebben 
geïnformeerd. 
 

R. van den Berg 
Voorzitter VVE Rapenburg / Nieuwsteeg 13 april 2014  
 

Opinie projectontwikkeling 
SLOOP BREESTRAAT 68  door  Rein ier  Verbeek 

 
De gemeente wil nog steeds Breestraaat 68 slopen voor 
een nieuwe steeg tussen de Breestraat en Aalmarkt. 
Deze gaat de Catharinasteeg heten. Ook moeten er nog 
een paar panden in de Mandenmakerssteeg gesloopt 
worden. Vanwege (veronderstelde) economische 
belangen zouden er opnieuw cultuur historisch 
interessante panden verdwijnen in onze stad.  
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Bezwaar 
Bezwaar bij de Raad van State heeft geen effect gehad. 
Sinds 2013 beoordeelt de Raad alleen de procedure, de 
inhoud van zaken is niet meer van belang. De 
gemeente kreeg een veeg uit de pan—de communicatie 
met de belanghebbenden was verre van vlekkeloos 
verlopen—maar de gevolgde procedure kon er mee 
door en de plannen mogen dus doorgaan.  
In januari 2014 is de omgevingsvergunning 
aangevraagd. De Stichting Aalmarkt maakte bezwaar en 
gaf als zienswijze dat sloop onnodig was, en zowel uit 
stedenbouwkundig als cultuurhistorisch oogpunt 
ongewenst is. De gemeente stelde daartegenover dat 
deze zienswijze geen nieuwe gezichtspunten gaf. 
Beroep aantekenen bij de rechter is nu mogelijk, maar 
zal hoogstwaarschijnlijk op dezelfde manier verlopen 
als het beroep bij de Raad van State. De gemeente 
wordt geacht het algemeen belang te 
vertegenwoordigen en de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed gaf een positief advies voor het plan, met 
aanbevelingen voor behoud van enkele details. De 
(nieuwe) monumentencommissie adviseerde eveneens 
positief. Beroep wordt dus vrijwel kansloos geacht. 
 

Vervolg 
Breestraat 68 moet nog onteigend worden. Daar maken 
de eigenaren bezwaar tegen, zij willen hun pand 
houden. En terecht, je zal maar je huis uit gejaagd 
worden voor een overbodige steeg vanwege een achter 
de tekentafel bedacht winkelrondje. Er zijn genoeg 
stegen die de Breestraat met het Aalmarktgebied 
verbinden. Je kunt ook het winkelrondje Breestraat → 
Maarsmansteeg → Hoogstraat → Donkersteeg → 
Haarlemmerstraat → Vrouwensteeg → Aalmarkt → 
Mandenmakersteeg lopen.  
Een aantal betrokkenen rond de Aalmarkt zal de 
kwestie nog eens onder de aandacht brengen van Paul 
Laudy, wethouder Openbare Ruimte. De gedachte 
daarachter is dat er hier onvoldoende sprake is van ‘het 
vertegenwoordigen van het algemeen belang’. De 
nadruk wordt veel te veel gelegd op het veronderstelde 
ondernemersbelang van vandaag de dag. Kijkend naar 
de huidige leegstand van winkels lijkt uitbreiding van 
het aantal winkels in dat gebied achterhaald. Het is 
onterecht dat de historie van eeuwen ondergeschikt 
gemaakt wordt aan korte termijn belangen. • 
 
 
 
 

Projectontwikkeling 
HOTEL AAN HET RAPENBURG door  Clar i e t  Boeye  

 

 
Rapenburg 48 in 1907,  fotograaf Goedeljee  

 
Komt er nu toch een hotel aan het Rapenburg? 
In juni jongstleden werden de omwonenden van 
Rapenburg 48 opgeschrikt door het bericht dat de 
gemeente Hillgate Properties toch groen licht heeft 
gegeven om een nieuw bouwplan in te dienen, op advies 
van de stadsadvocaat. Dit nadat de gemeente begin dit 
jaar de koopovereenkomst had ontbonden omdat 
Hillgate Properties weliswaar bouwplan had ingediend, 
maar nog steeds niet compleet en bovendien te laat. Als 
de gemeente vast zou houden aan het besluit van 
ontbinding van het koopcontract zou Hillgate 
Properties een flinke schadevergoeding kunnen claimen.  
In juli heeft een aantal bewoners in een gesprek met 
VVD-wethouder Paul Laudy opnieuw de bezwaren 
tegen het 'oude' ontwerp van Hillgate Properties naar 
voren gebracht: twee te hoge nieuwbouwblokken, die 
het beschermde historische stadsgezicht aantasten, 
parkeerproblemen en overlast door 
bevoorradingsverkeer. Bovendien voldoet het plan in 
geen enkel opzicht aan de voorwaarde van de gemeente 
er een vijf sterren luxe hotel van te maken. De 
wethouder zei begrip te hebben voor de bezwaren, maar 
kan vooralsnog niets doen, omdat eerst het aangepaste 
bouwplan van Hillgate weer opnieuw beoordeeld moet 
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worden door de gemeente. Dat zou op zijn vroegst 
eind september zijn. 
 

Intussen heeft onderzoek uitgewezen dat de 
hotelcapaciteit van Leiden sinds 2010 met 70% 
uitgebreid is en inmiddels met een nieuw Hampshire 
Hotel, een Golden Tulip Hotel en een Ibis Hotel ruim 
voldoende is. Buiten beschouwing heb ik dan nog de 
behoorlijk toegenomen B&B adressen gelaten. Kan een 
hotel aan het Rapenburg dan nog wel rendabel gemaakt 
worden? Het oude Holiday Inn hotel, ooit een van de 
weinige hotels in de regio, heeft al te lijden gehad van 
deze nieuwkomers: de bezetting is flink teruggelopen.  
Daar heeft een jonge zakenman van 17 jaar Ebrahim 
Ariu, wel een briljant idee voor. 
'Hotel als tijdelijk huis', kopte het Leidsch Dagblad van 
6 februari 2014. Ebrahim Ariu had gezien dat er veel 
hotels voor een groot deel leeg staan . ‘Maak er 
woningen van!’ bedacht Ebrahim Ariu en met zijn oom 
werkte hij dit idee uit in het concept Hotelhuis: het 
hotel verhuurt kamers voor langere tijd tegen een 
schappelijke huurprijs. Misschien is het idee van 
Ebrahim Ariu iets voor Rapenburg 48-Pieterskerkhof 
4? Nog beter als de bestemming voor Rapenburg 48 
meteen voor appartementen wordt omgezet, nu eens 
voor ouderen misschien?  
Een ander idee zou kunnen zijn om een deel te 
exploiteren als hotel en een ander deel te gebruiken als 
longstay-units voor professoren-in-residence. 
 

Wordt vervolgd. • 
 

(Bewoners)initiatief 
NAJAARSPROGRAMMA               door  Barend Kraal  

LOKHORSTKERK 2014 

 
Deze kerk werd rond 1650 als Doopsgezinde kerk 
gebouwd op grond van het voormalige Huis Lokhorst, 
waar ooit ook graaf Floris V geboren is. Een 
middeleeuws keldergewelf herinnert nog aan die oude 
tijd en de kerktuin is nog een laatste onbebouwd 
gebleven stukje van de toenmalige Gravenhof. Het 
gebouw aan de Pieterskerkstraat 1 wordt nog steeds 
wekelijks als kerk gebruikt, tegenwoordig door de 
vrijzinnige leden en vrienden van het Doopsgezind-
Remonstrantse samenwerkingsverband van Leiden en 
omstreken. Een groep gemeenteleden organiseert 
muziekuitvoeringen en culturele activiteiten. Deze zijn 

vrij toegankelijk, een vrijwillige bijdrage na afloop is 
welkom.  
 

Muziek 
Op donderdagmiddag 30 oktober is er weer het eerste 
concert in de nieuwe reeks van de zo succesvolle 
Practicum Musicae-verrassingsconcerten. Die vinden 
telkens op de laatste donderdagmiddag van elke maand 
plaats van 17.00 – 18.00 uur en de toegang is vrij (de 
daarop volgende data zijn 27 nov, 29 jan, 26 feb, 26 mrt, 
30 apr, 28 mei, 25 jun). 
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 
Lokhorstkerkdienst. 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. 
 

 
De Lokhorstkerkzaal bij een der Practicum Musicae-verrassingsconcerten  
(foto Tom Sebus) 
 

Woorden  
In het nieuwe seizoen gaat ook het najaars- en 
winterprogramma van maatschappelijke en culturele 
activiteiten van start. De toegang is steeds vrij, een 
kleine vrijwillige bijdrage is welkom. Nieuwe 
programma-informatie verschijnt steeds op 
www.doreleiden.nl/nieuws 
 
Woensdag 24 september van 19.30 – 22.00 uur: avond vanwege 
de Vredesweek - Communiceren als het spannend 
wordt - constructief omgaan met een conflict. 
Conflicten in onze samenleving komen overal voor. In 
het groot, maar ook in het klein en héél dichtbij. Waar 
de spanning oploopt is de dreiging van verbaal (en 
fysiek) geweld niet ver. Wat kunnen wij zelf doen om 
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conflicten vóór te zijn? Deze avond wordt 
georganiseerd in samenwerking met Geweldloos 
Samenleven en Diaconaal Centrum de Bakkerij als 
oefening voor mensen die behoefte hebben meer 
verbindend te communiceren. Verbaal geweld zit 
verscholen in woorden die wij gebruiken. Het helpt om 
daarin inzicht te krijgen en ermee te oefenen. 
Begeleider is Maarten van der Werf en contactpersoon 
is Jan Willem van Rijn van Alkemade. 
 

Vrijdag 24 oktober van 15.00 – 17.00 uur: Culturele lezing 
met dia’s - Grafmonumenten nader bekeken is de titel 
van restauratieadviseur P.A. Terwen voor zijn 
presentatie over de veelheid van grafmonumenten - 
grote, monumentale maar ook kleine - en hun 
ontstaansgeschiedenis in een aantal Nederlandse 
kerken. Deze monumenten zijn vaak uitgevoerd in 
bijzondere materialen zoals rijke marmersoorten en 
brons. De bekendste zijn wel die voor Willem van 
Oranje (Nieuwe Kerk, Delft), Michiel De Ruyter 
(Nieuwe Kerk, Amsterdam) en Maerten Harpertz 
Tromp (Oude Kerk, Delft). Dat deze monumenten, 
met vaak veel beeldhouwkunst en andere versieringen, 
op een gegeven moment ook restauratie vereisen is 
onontkoombaar. In de lezing wordt een voorbeeld 
behandeld van een monument dat kortgeleden intensief 
is gerestaureerd.  
 

Woensdag 19 november van 20.00 – 22.00 uur: Culturele 
lezing met … Culinaire tradities rond Kerst en 
Sinterklaas. Een smakelijke lezing over de 
achtergronden van Kerst en Sinterklaas en hun 
culinaire tradities door Vanessa van Koppen van Sacré 
Cuisine. Vanessa legt verbindingen tussen eten en 
religie. Zij is o.a. regelmatig te gast bij radioprogramma 
Schepper & Co van de NCRV. Van huis uit jurist, met 
een passie voor koken heeft zij de toga verruild voor 
het kookschort. Zij catert, schrijft regelmatig voor 
diverse (culinaire) media en verzorgt lezingen en 
workshops.  
 

Woensdag 21 januari van 20.00 – 22.00 uur: Film met 
toelichting - Speelfilm: Hannah Arendt. Deze film is 
gemaakt door Margaretha von Trotta en de toelichting 
wordt gegeven door J. van der Veer. 
Het biografische drama ‘Hannah Arendt’ vertelt over 
een bevlogen periode uit het leven van deze Joodse 
filosofe, die naar aanleiding van het proces tegen SS'er 
Adolf Eichmann een spraakmakend standpunt innam 
over het kwaad in de mens. Nadat zij moest vluchten 
voor de nazi's en in Amerika terechtkwam, kreeg 
Hannah Arendt namelijk in 1961 de opdracht om voor 

The New Yorker over dit proces een verslag te 
schrijven. Dit leidde tot haar spraakmakende betoog 'De 
banaliteit van het kwaad'. Daarmee maakte zij een 
controverse los die niet alleen onder theoretici grote 
aandacht krijgt. Deze film over Hannah Arendt en haar 
ideeën zullen voldoende aanknopingspunten voor 
discussie opleveren. • 
 

Bestuur    door  Jaap Brüsewi tz 
SCHOUW KERNWINKELGEBIED  
 

Op 6 juni namen Jan Pieters en ik als bestuursleden van 
onze wijkvereniging deel aan een cursus 
schouwinstructie en de daaropvolgende schouw van het 
kernwinkelgebied van Leiden. Wijkverenigingen waren 
voor het eerst uitgenodigd, vertegenwoordigers van 
winkeliers- en ondernemersverenigingen zijn al langer 
door de gemeente bij pogingen om het 
kernwinkelgebied te verbeteren betrokken. Naast de 
genoemde vertegenwoordigers bezochten ook 
gemeenteambtenaren, politie en brandweer de 
bijeenkomst.  
 

Keurmerk 
Het kernwinkelgebied van Leiden is gecertificeerd voor 
het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het 
winkelgebied heeft hiervoor al 4 van de 5 te behalen 
sterren gekregen en daar mogen we trots op zijn. Het 
Centrummanagement is trekker van dit ‘traject’. Het was 
een initiatief van Erwin Roodhart, de centrummanager 
om ook ons als wijkbewoners bij dit traject te 
betrekken.  
 

Beeldenboek Planterra 
Op de bijeenkomst werd duidelijk dat er aanvankelijk uit 
verschillende invalshoeken aan verbetering werd 
gewerkt. De bedoeling was om daar meer eenheid in te 
brengen, vooral op het terrein van de beoordeling. 
Daarvoor hat het Centrummanagement Leiden 
vertegenwoordigers van Planterra uitgenodigd. Planterra 
heeft namelijk een Beeldenboek openbare ruimte 
ontwikkeld. In dat Beeldenboek worden de 
verschillende onderdelen van de openbare ruimte 
benoemd. Per onderdeel zijn er 5 kwaliteitsklassen van 
A+ tot D, waarbij A+ als de hoogste kwaliteitsklasse 
geldt. De onderscheiden onderdelen zijn: 1. Zwerfvuil, 
2. Hondenpoep, 3. Onkruid op verharding (d.i. de 
openbare weg), 4. Aanslag en bekladding (van het 
straatmeubilair en de verkeers- en andere 
aanwijsborden), 5. Speelplekken, 6. Straatmeubilair en 
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openbare verlichting, 6.de Rijbaan, 7. Trottoirs, 8. Vrij 
liggende fietspaden, 9. Bomen, 10. Gras, 11. 
Beplanting. 
 

  
Detail uit Beeldenboek Planterra, afbeelding Internet 
 

Schouw 
De schouw wordt gedaan door bij een aantal punten in 
het te schouwen gebied stil te staan en bij ieder van de 
onderscheiden delen een kwaliteitsbeoordeling te 
geven. Om de schouw zou goed mogelijk te laten 
verlopen is het van belang om de route steeds te 
wijzigen en ook steeds andere ijkpunten te kiezen. Op 
de bijeenkomst voorafgaande aan de schouw werd 
duidelijk dat de gemeente Leiden er minimaal naar 
streeft om aan de kwaliteitsbeoordeling B te voldoen. 
Waarbij werd opgemerkt dat er voor sommige delen 
een streven geldt om het oordeel A+ te krijgen. Het 
moge duidelijk zijn dat het proces om van een 
gemiddeld B oordeel de kwaliteit te verbeteren naar A 
of A+ een grote financiële inspanning van de gemeente 
vraagt. Iets, wat bij de huidige staat van de 
gemeentelijke financiën soms onder druk komt te staan.  
 

Vervolg 
Duidelijk werd dat het bij deze ene keer niet zal blijven. 
Hoe dat gestalte krijgt zal op een vervolgbijeenkomst 
aan de orde zijn. Naar het voorbeeld van andere 
gemeenten zou bijvoorbeeld de beeldenbank voor 
iedereen beschikbaar kunnen zijn via de gemeentelijke 
website, en zouden individuele burgers de mogelijkheid 
moeten krijgen om een eigen schouw te doen op de 
aangegeven punten en zijn of haar bevindingen aan de 
gemeente door te geven. Dat komt dus nog. 
Naast deze wijze van schouwen moeten we echter ook 
bedenken dat het vooral gaat om een globaal oordeel. 
Als er op een bepaalde plek iets wordt aangetroffen, 

wat verbeterd, of gerepareerd moet worden, dan blijft 
het van belang om zoiets apart aan de gemeente door te 
geven.  
Het was een boeiende, leerzame exercitie om met een 
zeer gemêleerd gezelschap te doen, en het is zeker iets 
waar wij als bewoners een bijdrage aan kunnen leveren. 
Het verbeteren van de kwaliteit van de leef- en 
woonomgeving is niet alleen de verantwoordelijkheid 
van de gemeente, maar zeker ook de 
verantwoordelijkheid van de gebruikers, bewoners en 
ondernemers. • 
 

Bestuur    door  Jaap Brüsewi tz 
NIEUWE BEWONERS IN DE REMBRANDTSTRAAT  
 

Op 1 augustus krijgen bewoners van de nieuwe 
woonlocatie van zorginstelling Prodeba in de 
Rembrandtstraat de sleutel van hun woning. Wat maakt 
de Rembrandtstraat zo bijzonder dat we er in de Hart 
van de Stadkrant  aandacht aan besteden? Sinds kort is 
daar een begeleid wonen locatie van zorginstelling 
Prodeba gevestigd. 
 

Ruim zes jaar richt Prodeba zich nu op de begeleiding 
en ondersteuning van kinderen en jong volwassenen 
met ontwikkelingsproblemen thuis, op school, of hun 
vrije tijdsbesteding. Denk aan vormen van autisme, 
angstproblemen of ADHD.  De vraag naar begeleid 
wonen is groot, maar het aanbod in de regio was 
onvoldoende of niet passend. Daarom heeft Prodeba 
besloten een eigen woonvoorziening in Leiden te 
starten, waar jong volwassenen kunnen leren om op 
zichzelf te wonen. Leiden is Prodeba’s derde 
woonproject. In Alphen zijn eerder twee huizen voor 
jong volwassenen geopend. 
 

De locatie is met steun van de gemeente Leiden na lang 
zoeken gevonden. In de Rembrandtstraat komen 21 
jong volwassenen in leeftijd variërend van 18 tot 30 jaar 
te wonen. Een deel van hen zal ‘op kamers’ wonen met 
gemeenschappelijke voorzieningen, een deel woont 
‘zelfstandiger’ in een studio of appartement. 
 

De meeste van hen zijn al jaren bij Prodeba bekend en 
krijgen nu de kans om net als ieder ander buiten hun 
ouderlijk huis stappen naar zelfstandigheid te zetten. Ze 
komen uit de regio en blijven dicht bij familie, studie of 
werk. Het doel van de begeleiding is om ze de 
vaardigheden te leren die nodig zijn om binnen 
maximaal 3 tot 5 jaar de stap naar volledige 
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zelfstandigheid te zetten, al dan niet met ambulante 
begeleiding. De begeleiding is voornamelijk gericht op 
het kunnen uitvoeren van alle taken die je moet ‘leren’ 
om zelf een huishouden te runnen, werken of studeren 
en een sociaal leven te leiden.  
 

Begeleiding is de klok rond ter plaatse aanwezig, of 
beschikbaar. Er zijn huisregels om de woonomgeving 
voor iedereen prettig en veilig te houden. De relatie 
met de buurt heeft hoge prioriteit. Voor vragen of 
kennismaking is Prodeba bereikbaar via 
wonen@prodeba.nl of  telefonisch:  071 5803695. 
Adres Prodeba: Diamantlaan 174b,  Leiden. • 
 
 
 

(Bewoners)initiatieven  
door  Car la  van der  Poe l 
 
Open Monumentendag 2014 
 

 
 
Ontwerper Juliëtte Gerards won de ontwerpwedstrijd van Open Monumentendagen met 
haar themalogo 
 

Het weekend van 13 en 14 september is er weer de 
jaarlijkse Open Monumentendag  Het thema is dit jaar 
‘Op reis’. Het gaat daarbij vooral om verhalen in de tijd, 
maar ook het aspect mobiliteit komt aan bod. In onze 
wijk  zijn er openstellingen / rondleidingen in onder 
meer In den Vergulden Turk (boven V&D), het 
Snouck Hurgronjehuis (Rapenburg), de Waalse Kerk 
(Breestraat), de voormalige Nederlandse Bank (Kort 
Rapenburg), het Academiegebouw (Rapenburg), het 
Stadhuis en de Pieterskerk. Optredens van diverse 
amateurkoren geven nog een extra reden om een aantal 

gebouwen nog eens op een andere manier te bekijken of 
te beluisteren.  
 
Stichting Tegen-Beeld  
Zes gedichten op gevel Stadhuis 
Met 101 gedichten op gevels in Leiden vonden de leden 
van de stichting Tegenbeeld het wel genoeg. Er zijn 
twee boekjes onder de titel Dicht op de Muur 
verschenen en het project leek daarmee afgesloten. 
Gedicht nr. 1 van Marina Tsvetajeva bevindt zich op de 
gevel van Templum Salomonis en de voorlopige 
hekkensluiter, gedicht nr. 101 van Federico Garcia 
Lorca, siert de gevel van het Kamerlingh Onnesgebouw. 
Maar ze kunnen het niet laten: op 24 juni werd gedicht 
nr. 108 onthuld op de gevel van het Stadhuis. 
(Aalmarktzijde) Het was het gemeentebestuur zelf dat 
het initiatief nam en zo’n verzoek kun je niet weigeren! 
Het gedicht zou moeten gaan over de dialoog tussen 
gemeente en bevolking. Dichter en voormalig redacteur 
van het Leidsch Dagblad, Cees van Hoore, verwoordde 
het in een collage van zes gedichten die door Jan Willem 
Bruins in een geelblauwe cirkel werden aangebracht. 
Bruins accentueerde de regel: Woorden zijn machteloos. 
Bij de onthulling van het gedicht was het voltallig 
college aanwezig. • 
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Berichten  
door Clariet Boeye (CB), Jaap Brüsewitz (JB), Franceline 
Hendrikse-Pompe (FHP), Adri Klaassen (AK), Eveline van Lottum 
(EvL), Jacqueline Mos (JM), Jan Pieters (JP), Ludo van Oyen 
(LvO), Carla van der Poel (CvdP), Marjolijn Pouw (MP) 
 

PIETERSWIJK 
Aalmarkt 
Zes gedichten op gevel Stadhuis 
Op 24 juni werd muurgedicht nr. 108 onthuld op de gevel van het 
Stadhuis. (Aalmarktzijde) Het gemeentebestuur zelf had het 
initiatief genomen. Het gedicht zou moeten gaan over de dialoog 
tussen gemeente en bevolking. Dichter en voormalig redacteur van 
het Leidsch Dagblad, Cees van Hoore, verwoordde het in een 
collage van zes gedichten die door Jan Willem Bruins in een 
geelblauwe cirkel werden aangebracht. Bruins accentueerde de regel: 
Woorden zijn machteloos. Bij de onthulling van het gedicht was het 
voltallig college aanwezig. (CvdP) 
 

Aalmarktproject 
De gemeente wil ter hoogte van Breestraat 68 een nieuwe steeg 
maken die uitkomt op de Aalmarkt. Breestraat 68 en een deel van 
70 moeten dan gesloopt worden. Bezwaar bij de Raad van State 
heeft geen effect gehad. Breestraat 68 moet nu onteigend worden, 
de eigenaren maken daar bezwaar tegen. Terecht, zij willen hun 
pand houden. Je zal je huis maar uitgejaagd worden vanwege een 
achter de tekentafel verzonnen  winkelrondje. Stegen genoeg tussen 
Breestraat en Aalmarkt. (MP)  
 

Breestraat 
Stolpersteine  (struikelstenen)  zijn bronzen trottoirtegels met de 
gegevens van mensen die door de nazi’s zijn verdreven of 
vermoord. Ze zijn in de trottoirs voor hun huizen gelegd en 
bedacht door Günher Demnig, een Duitse kunstenaar (1947).  In 
Leiden liggen er vijf, een in de Breestraat voor De Kler, ter 
herinnering aan de vermoorde joodse familie Loeb. Bij de 
herinrichting van de Breestraat zijn ze tijdelijk weggehaald. Als de 
herinrichting klaar is wordt de steen teruggeplaatst. Zie: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Stolpersteine_in_Nederlan
d (MP) 
Breestraat/Korevaarstraat/Gangetje ~ Herinrichting 
De 1e fase duurt tot eind september en vordert gestaag. Voor 3 
oktober moet alles klaar zijn. Bij de 2e  fase wordt bekeken of er 
minder bussen komen. Hoe het daarmee staat is nog niet bekend. 
(MP)  
 

Vismarkt 
Op 24 juni onthulde burgemeester Lenferink een nieuw 
muurgedicht aan de Vismarktkant van het Stadhuis. De tekst is van 
Cees van Hoore. Zie www.muurgedichten.nl (CvdP) 
 

Langebrug en omstreken  
Bouwplannen DUWO ~ Slangentoren 
Zoals bekend is er een ontwikkelaar die een plan heeft gemaakt om 
de toren om te bouwen tot een kleinschalige B&B. De haalbaarheid 
daarvan is na anderhalf jaar overleg met DUWO echter nog steeds 
twijfelachtig. Dit is voor DUWO de reden om de toren niet aan 
hem te verkopen en thans de aanvraag in te dienen voor de sloop. 
Het terreintje dat na de sloop overblijft, wordt in overleg met de 
gemeente ingericht en toegevoegd aan de openbare ruimte rond de 
(nieuwe) gebouwen. Overigens heeft sloop van de toren, voordat de 
bouwactiviteiten beginnen de voorkeur van DUWO, omdat dat het 
bouwproces een stuk minder complex maakt. (AK) 
 

Bezwaar 
Enkele weken geleden heeft de Raad van State de bezwaren van 
omwonenden tegen het bouwplan van de nog te realiseren 
appartementen ongegrond verklaard. De uitspraak is te vinden 
onder www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-
uitspraak.html?id=79911 Hiermee is de weg vrij om te starten met 
de bouw. (AK) 

Verkeerssituatie Langebrug e.o. 
De wijkvereniging is nog steeds in overleg met de gemeente. Er 
wordt onderzoek uitgevoerd naar de naar de mogelijkheden van het 
Verkeerscirculatieplan voor de hele Pieterswijk. (AK) 
 

Rapenburg ǀ Nieuwsteeg 
De op 11 april gekapte eik op de parkeerplaats van het apparte-
menten-complex Rapenburg / Nieuwsteeg wordt door een andere 
grote eik vervangen. Deze boom heeft een doorsnede van ca 40 cm 
en is minimaal 12 meter hoog. Dus een echt grote boom, waardoor 

de omgeving 
volgend 
voorjaar 
weer groener 
zal zijn, zo 
hoorden we 
van de 
vereniging 
van 
eigenaren. 
Dat is toch 
prachtig? 
(MP)  
 
 

Oude eik Rapenburg ǀ Nieuwsteeg, foto R. van den Berg 
 

Rapenburg Hotel 
Wat er met het pand Rapenburg 48 gaat gebeuren is helaas erg 
onduidelijk geworden nadat de vergunningaanvraag voor een hotel 
niet volledig ingediend was. Een lichtpunt is dat het ingediende 
ontwerp, waar veel bezwaar tegen was, nu minder kans lijkt te 
maken. Maar wat daarvoor in de plaats komt is verborgen in de 
schoot der goden (JP).    
 
ACADEMIEWIJK 
Doelenterrein 
Wat er met het WSD-complex op het Doelenterrein gaat gebeuren is 
nog niet bekend. De universiteit wilde voor de zomer het besluit te 
nemen, maar heeft meer voorbereidingstijd nodig. Het College van 

Bestuur besluit 
eind 2014 over 
de het financiële 
kader. Bewoners 
worden eind 
2014 nauwer bij 
het proces 
betrokken.  
 
Doelenterrein gezien 
vanaf de Witte Singel, 
foto Vastgoedbedrijf 
Universiteit Leiden   

 
Noordeinde 
Prodeba heeft in de Rembrandtstraat een locatie ingericht voor 
begeleid wonen. Er komen jongeren in met 
ontwikkelingsproblemen. Ze leren om op zichzelf te gaan wonen. Er 
zijn strikte huisregels en de begeleiders zijn permanent bereikbaar of 
op de locatie aanwezig: wonen@prodeba.nl  of  071 5803695   Zie 
ook deze krant. (JB) 
 
LEVENDAAL WEST 
Gangetje 
Plezier- en rondvaartboten zorgen nogal eens voor lawaai in de 
grachten. Bewoners van het Gangetje verzochten de gemeente in te 
grijpen. De wijkvereniging steunde dat maar verzocht de gemeente 
niet dat niet tot het Gangetje te beperken. De gemeente verzocht de 
rederijen zich te matigen en er zijn en borden aan de bruggen 
opgehangen met de aansporing om je aan de plaatselijke verordening 
te houden en geen lawaai te maken. Helaas alleen bij Steenschuur en 
Gangetje. (JM)  
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Garenmarkt  
De verkoop van de appartementen op de Garenmarkt (voorwaarde 
voor de bouw), schiet niet op. De bouwplaats is tijdelijk in gebruik 
als opslag voor de herinrichting van de Breestraat. Het zou er rustig 
aan toegaan, maar dat varieert nogal. (MP) 
 
Jan van Houtkade 
De zieke kastanje tegenover nr. 31 is gekapt. Hij was hol en had een 
scheur in de lengte. Nou maar hopen dat er een boom voor in de 
plaats komt. Het zal wel weer een vleugelnoot worden. (MP)  
 
Korevaarstraat 
De bushaltes aan de Korevaarstraat zijn vanwege de herinrichting 
buiten gebruik. Eind 2014 wil de gemeente ze tijdelijk voor 
touringcars benutten, vanwege het vervallen van de parkeerplaatsen 
op de  Lammermarkt . Na de bouw, die twee jaar duurt, gaan de 
toerbussen terug naar de Lammermarkt. Parkeren is aan 
voorwaarden gebonden. Het voorgenomen verkeersbesluit is 25 
juni gepubliceerd, de termijn voor bezwaar (8 weken vanwege de 
vakantie) is intussen verlopen. Informatie Eric Hiel 071 5165239 of 
e.hiel@leiden.nl . De wijkvereniging heeft geen bezwaar gemaakt 
omdat het om een tijdelijke maatregel gaat. Wel heeft er overleg 
plaatsgevonden met de heer Hiel met het volgende resultaat:  

� Het gaat maar om weinig bussen en busbewegingen. 
Afgaande op de aantallen die geregeld op de 
Lammermarkt staan,  zullen er meestal 1, 2 of 3, en 
zelden 5 bussen komen te staan.  

� De fietsstroken zullen wat worden verbreed en duidelijk 
gemarkeerd.  

� Er mag geen gebruik gemaakt worden van de 
Garenmarkt (bijvoorbeeld op de plaats waar nu ook 
geregeld vrachtwagens staan geparkeerd) om te 
"bufferen" tussen het in- en uitladen (als er maar 15 
minuten gestaan mag worden op de Korevaarstraat ten 
zuiden van de Raamsteeg). Dat bufferen moet dan maar 
op de Lammenschansweg.  

� De route van de bussen wordt: heen via de 
Geregracht→Levendaal→Korevaartstraat; en de wijk uit: 
deels via de Korevaartstraat→ Lammenschansweg→en 
deels via de Breestraat. Keren op 't Gangetje, in de stegen 
of in het Trouwstraatje zal niet toegestaan worden. Per 
saldo zullen er dus een (heel) klein aantal busbewegingen 
door de Breestraat bij komen.   

� We krijgen nog een overzichtskaartje met alle regels een 
aanpassingen. (JP) 

 
 
BESTUUR 
 
Buurtkaderoverleg (politie wijkverenigingen) 
16 Oktober is er weer een Buurtkaderoverleg. Onderwerpen graag 
doorgeven via info@pieterswijk.nl , of postbus 11016, 2301 EA 
Leiden t.a.v. J.Mos voorzitter, onder vermelding van 
Buurtkaderoverleg.  
 
Bestuursamenstelling 
Sinds de Ledenvergadering van 22 april 2014 is het bestuur van de 
wijkvereniging als volgt samengesteld: 
Jacqueline Mos  voorzitter 
Ruben Krantz  penningmeester 
Eveline van Lottum  secretaris 
Jaap Brüsewitz   bestuurslid 
Adri Klaassen   bestuurslid 
Ludo van Oyen   bestuurslid 
Jan Pieters   bestuurslid 
 
Het bestuur heeft onderling de portefeuilles als volgt verdeeld: 
 
Breestraat:       
Adri Klaassen en Jan Pieters 

 
Garenmarkt parkeergarage, OV en buslijnen:   
Jan Pieters, Adri Klaassen en Ludo van Oyen 
 
Langebrug: bouw studentencomplex, verkeersplannen en 
samenhangende kwesties, ABN Amro gebouw:   
Adri Klaassen 
 
Verkeerscirculatie Pieterswijk:     
Adri Klaassen en Jaap Brüsewitz 
 
Evenementen:       
Jan Pieters en Adri Klaassen 
 
Studentencontacten:     
Jacqueline Mos en Eveline van Lottum 
 
ID college:       
Jan Pieters 
 
Hotel Rapenburg 48:     
Eveline van Lottum  
 
Website:       
Ludo van Oyen 
 
Volgen gemeenteplannen:     
Jaap Brüsewitz 
 
Ondergrondse afvalcontainers  
Er is zijn al verschillende ondergrondse afvalcontainers in onze wijk 
geplaatst. Waar ze al in werking zijn is het een stuk schoner, en is er 
minder meeuwenmisbaar. Een enkeling zet zijn vuilnis nog op straat. 
Vragen om dat niet meer te doen helpt. Zie ook  
www.leiden.nl/ondergronds  (MP) 
 
 
Wijkborrel 
Vergeet de jaarlijkse Wijkborrel niet. Deze is op: 
• zaterdag 20 september van 16.00 tot 18.00  
• de binnenplaats van Ars Aemula Naturae, 

Pieterskerkgracht 9a. 
 
Er is muziek, kinderen zijn ook welkom. Ze kunnen op de 
besloten binnenplaats spelen.  

LEDENLIJST 
 
Het bestuur is de ledenlijst aan het updaten. Leden 
krijgen een @-mail of telefoontje of wordt per 
brief gevraagd of zij hun lidmaatschap willen 
vervolgen. Mensen die nog geen lid zijn wordt 
gevraagd om ons te steunen en lid te worden. 
  
U kunt uw @-mailadres doorgeven via 
info@pieterswijk.nl, of per brief uw huisadres 
opgeven aan  
VvP&A, postbus 11016,2301 EA Leiden 
 
Graag—als u dat nog niet hebt gedaan—uw 
lidmaatschapsgeld overmaken naar IBAN 
bankrekening NL47INGB0003664416 van de 
vereniging o.v.v. VVP&A, lidmaatschap of 
donateur. 
 
€4,- voor 1-persoonshuishoudens, €5,50 voor 
meerpersoonshuishoudens.  
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Aan d i t  nummer  werk ten  mee 
Artikelen en gesprekken| Jacques van Alphen, R. van den 
Berg, Clariet Boeye, Pim Breebaart, Jaap Brüsewitz, Leendert 
Couprie, Catarina Falconer, Hans Heestermans, Manuel 
Kneepkens, Barend Kraal, Willeke van der Meer, Ade 
Noviany, Harm van Oudenhoven, Jan Pieters, Carla van der 
Poel, Marjolijn Pouw, Carlo van Praag, Rina van der Stok, 
Reinier Verbeek, Claudia de Zeeuw, Peter van Zonneveld 
 

Berichten | Clariet Boeye, Jaap Brüsewitz, Adri Klaassen, 
Eveline van Lottum, Jacqueline Mos, Carla van der Poel, Jan 
Pieters, Marjolijn Pouw 
 

Foto’s en illustraties | R. van den Berg, Ekoplaza, Internet, 
Barend Kraal, Carla van der Poel, Jan Pieters, Marjolijn 
Pouw 
 

Ingezonden  
R. van den Berg, voorzitter Vereniging van Eigenaren 
Rapenburg / Nieuwsteeg  
 

Opinie 
Clariet Boeye ( Langebrug studentenappartementen), Carlo 
van Praag (Pretpark Leiden), Reinier Verbeek (Sloop 
Breestraat 68) 
  

Adres 
Postbus 11016, 2301 EA Leiden, info@pieterswijk.nl  
Inschrijfnummer KvK Rijnland: 40445179 
WWW.PIETERSWIJK.NL 
 

Kopij voor de volgende krant graag inleveren voor 20 
november 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. 
 
Erelid 
J.J.M. Gerritsen 
 
Bestuur 
Portefeuilleverdeling 
o Jacqueline Mos, voorzitter ~ Studentencontacten 
o Ruben Krantz, penningmeester ~ administratie, 

contacten studentenverenigingen 
o Eveline van Lottum, secretaris ~ Studentencontacten 

en Hotel Rapenburg 48 
o Jaap Brüsewitz, bestuurslid ~ Verkeerscirculatie 

Pieterswijk, volgen gemeenteplannen 
o Adri Klaassen, bestuurslid ~ Breestraat, Garenmarkt 

parkeergarage, OV en buslijnen, Langebrug bouw 
studentencomplex, verkeersplannen en samenhangende 
kwesties, ABN AMRO gebouw, Verkeerscirculatie 
Pieterswijk, Evenementen  

o Ludo van Oyen, bestuurslid ~ Garenmarkt 
parkeergarage, OV en buslijnen, Langebrug bouw 
studentencomplex, verkeersplannen en samenhangende 
kwesties, website 

o Jan Pieters, bestuurslid ~ Breestraat, Garenmarkt 
parkeergarage, OV en buslijnen, Langebrug bouw 
studentencomplex, verkeersplannen en samenhangende 
kwesties, Evenementen en ID College  

 
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 

U KUNT LID WORDEN IN 2 STAPPEN 

1. Door €4,- per eenpersoonshuishouden of €5,50 
voor een huishouden van meer personen over 
te maken op IBAN bankrekening 
NL47INGB0003664416 van de vereniging o.v.v. 
VVP&A, lidmaatschap of donateur 

2. Bovendien een mail te sturen naar 
info@pieterswijk.nl   

 

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      
Servicepunten: Bedrijven, Bouwen en wonen, Burgerzaken 
en belastingen, Inburgering, Parkeren, Woonomgeving, 
Zorg 
 

14 071 


