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DUURZAAMHEID EN MONUMENTEN 

VONDST VAN DE WEEK 
Door Ilse Koreman 
Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) bekommert zich behalve om ons archief ook om 
monumenten. Het gaat dan om adviezen over isolatie, energiebesparing en restauratie. Hoe 
verhoog je bijvoorbeeld het warmte rendement in monumenten zonder aan de historische 
waarde afbreuk te doen? Daar kan je advies op maat over krijgen, en ook nog gratis. Het gaat 
dan om de verantwoorde plaatsing van dubbel glas, isolatie van vloeren, muren, of het dak 
zonder schade te veroorzaken aan het gebouw. ELO helpt met een gratis analyse en 
informeert u over vergunningplicht, subsidies, of leningen, bouwhistorisch onderzoek, en wat 
er nog meer komt kijken bij de verbetering van monumentale woningen. Dat advies wordt 
gegeven door specialisten met een bouwfysische achtergrond en veel ervaring met 
monumenten. Uw huis is dus in goede handen.  
 
Op de website van ELO: www.erfgoedleiden.nl onder het kopje ‘bouwen’, kunt u zien wat 
ELO op dit terrein allemaal doet. Op de site is elke week ook de rubriek ‘V ondst van de 
week’ te zien. Het is leuk om in de gaten te houden wat onze bodem, huizen en archieven 
allemaal aan schatten herbergt.  

 

IN DIT NUMMER O.M.: Koffie bij Van de Leur, Sijthoff 
Cultuur, Architect Frank Mulder, Lodewijkskerk aan het 
Steenschuur, Wonen aan de Sterrewacht, Ledenvergadering 28 april 
2015 
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(Oud)bewoners vertellen   
 

door Peter van Zonneveld 
 
OVER HET BONAVENTURA-LYCEUM (4) 
Wat vond je van de leraren? 
“Sommigen deugden, anderen niet. De een was geliefd, 
de ander gehaat. Zo’n school is een wereld in het klein. 
Je bent tot elkaar veroordeeld. Zoals leerlingen altijd 
doen, waren we heel intensief bezig hun 
eigenaardigheden in kaart te brengen, daar grappen 
over te maken, of ze ermee te pesten. Ook de geliefde 
docenten.” 
 

Aan wie denk je met plezier terug? 
“Heel bijzonder was de lerares aardrijkskunde, 
mevrouw Orth, een gedateerde verschijning met een 
hoge stem en een uilenbril met hoornen montuur. Het 
gerucht ging dat ze ooit met de handschoen getrouwd 
was, maar dat de bruidegom, toen ze eenmaal in Indië 
aankwam, het huwelijk niet wenste te consumeren. Ze 
hield van haar vak. Eenmaal is ze zó gefascineerd naar 
stromende lava blijven kijken dat ze haar voeten 
verbrandde. Omdat ze ons op de universiteit wilde 
voorbereiden, gaf ze een soort collegedictaat.” 
 

Kon je het goed met haar vinden? 
“Niet altijd. Ze was ook wel erg eigenwijs. Eens had ze 
een hele les lang over de kalimijnen in Duitsland 
gedicteerd. De volgende les kreeg ik een beurt. ‘Peter 
van Zonneveld, wat vinden we in Duitsland?’, vroeg ze 
met haar karakteristieke stemgeluid, dat ik nog steeds 
na kan doen. Ik vond het zo’n onnozele vraag dat ik 
antwoordde: ‘Nou, van alles, mensen en dieren en 
bergen en zo….’. ‘Uilenjong!’ riep ze uit. ‘Een min!’ Ze 
gaf uitsluitend minnen en plussen. Ze legde ook boetes 
op. Je moest een dubbeltje betalen wanneer je je boek 
vergeten was mee te brengen, of je kleurpotloden (ik 
geloof dat we de eerste helft van de jaren zestig vooral 
hebben doorgebracht met het arceren van toendra’s). 
De laatste les voor de zomervakantie stuurde ze iemand 
met al die dubbeltjes naar Pino op de Steenstraat, om 
voor de hele klas Italiaans ijs te halen.” 
 

Werd zij ook gepest? 
“Jawel. Op zekere dag had iemand een papieren zak op 
haar lessenaar gelegd. Daar zat een muis in. ‘Wat is dat 
nu weer voor rotzooi!’, riep ze uit. Ze frommelde de 
zak in elkaar en wierp hem in de prullenmand. Hoe het 
de muis vergaan is, weet ik niet (mevrouw Thieme zou 
deze actie nimmer hebben goedgekeurd). 
Soms vertoonde ze dia’s, met zo’n enorme ouderwetse 
projector, als een kanon uit de Frans-Duitse oorlog. 
Het lokaal liep naar achteren omhoog. Beneden stond 
een grote toonbank en daarachter hingen landkaarten 
die je naar het midden kon schuiven. Ze ging helemaal 
op in haar eigen verhaal. Daarom had zij niet in de 
gaten dat wij op een dag allemaal in het donker achter 

die toonbank waren gekropen. Toen het licht aanging, 
leek het lokaal verlaten. Jammer dat we haar gezicht 
toen niet konden zien. 
 

Het meest spectaculair was ongetwijfeld wat er 
geschiedde met haar gele DAF. Daar was ze heel trots 
op. Ze parkeerde hem voor de school. Hij stak sober af 
tegen de zilverkleurige Porsche van Gilbert Monod de 
Froideville, een wat oudere leerling die later chef 
protocol van het koningshuis zou worden. Op een dag 
in de winter van 1962 hadden jongens van de vierde klas 
haar DAF opgetild en op het schoolplein neergezet. Dat 
noemden ze ‘Daffie heffen’. Toen zij daarvoor door de 
rector gestraft werden, heeft zij hen nog proberen vrij te 
pleiten. Dat was fideel van haar. 
 

 
De gele Daf van mevrouw Orth, afbeelding internet 
 

We mochten haar graag. Sommigen hielden ook na hun 
schooltijd contact en gingen haar opzoeken in Den 
Haag. Ze bleek een fervente liefhebster van 
cryptogrammen te zijn. Iemand deelde mij later mee dat 
zij met haar auto (die DAF?) in Spanje een ravijn in was 
gereden, maar ongedeerd was gebleven. Dat vertelde ik 
aan mijn schoolvriend Boudewijn Büch. Niet lang 
daarna kreeg ik van hem een boekje over Coleridge, met 
een prachtig romantisch omslag. Je zag twee figuren 
boven een ravijn. De een wees de ander met een stokje 
iets aan daar beneden. ‘Mevrouw Orth met de 
verzekeringsexpert’, zei Boudewijn. Wat hebben we daar 
een plezier mee gehad. Als ik dat boekje opeens weer 
onder ogen krijg, moet ik altijd lachen. Dan denk ik ook 
even aan haar.” 
 

 
Mevrouw Orth met de verzekeringsexpert, collectie Peter van Zonneveld                                                   
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Andere leraren die je waardeerde? 
Ja, meerdere. Eentje eigenlijk pas toen ik van school af 
was. Hij heette Dr. A.C. de Jong en hij gaf Nederlands. 
We noemden hem Jantje. Met zijn vadermoordenaar 
zag hij er uit als iemand van voor de oorlog, en dat was 
hij natuurlijk ook (hij gaf les sinds 1929). Op de gang 
hingen zijn hoed en zijn wandelstok. Sommige jongens 
gingen daarmee hockeyen. Het was een briljante man. 
Soms werd hij uit de les gehaald omdat de minister van 
onderwijs aan de telefoon was, voor advies. Hij kon de 
hele Karel ende Elegast uit het hoofd opzeggen, in 
twee lessen. Ik vrees dat we zijn verdiensten toen niet 
genoegzaam onderkenden. Er werden briefjes met 
beledigende teksten op zijn rug geplakt. Tijdens de 
lesuren rookte hij lange Hunter-sigaretten (kom daar nu 
ereis om!). Het kon niet uitblijven dat er op een kwade 
dag uit zijn asbak een enorme steekvlam opschoot, 
omdat iemand deze gevuld had met kruit. 
  

 Dr. A.C. de Jong (Jantje), collectie 
Peter van Zonneveld 
 

Ik weet nog dat hij 
opeens zijn 
dierbaarste 
jeugdherinnering met 
ons deelde. Hij was op 
een schip met veel 
andere jongens, en ze 
voeren bij 
zonsondergang de 
haven van Kampen 
binnen. Dit moet ik 
onthouden, dacht ik, 
want als hij dood is, 
weet niemand dat 
meer. Kort na mijn 

eindexamen is hij overleden, op 31 december 1968. Hij 
ligt begraven op de R.K. begraafplaats Buitenveldert te 
Amsterdam, waar ik zijn graf bezocht. Ik schreef een 
gedicht, ‘In memoriam Jantje’, met als laatste regels: ‘Je 
gaat Nederlands studeren. Hij gaat dood.’ Boudewijn 
Büch vond het mooi. Hij versierde het couvert van zijn 
brieven soms jaren later nog met een hoedje en een 
wandelstok. 
 

 
Brief van Boudewijn Büch met Jantjes hoed en wandelstok, collectie Peter van Zonneveld 
 

Ook minder goede herinneringen aan leraren? 
Ja, aan de scheikundeleraar. Ik zal zijn naam niet 
noemen om zijn nageslacht niet te verontrusten. Binnen 
de categorie geborneerde, zelfingenomen burgerlieden 
verdiende hij, zelfs bij een internationaal concours, 
zeker meer dan een eervolle vermelding. (‘Zien jullie die 
witte Opel daar? Die heb ik helemaal zelf verdiend!) Hij 
was best een goede docent, maar ook streng, argwanend 
en vals. Wij waren een beetje bang voor hem, maar we 
genoten evenwel van de chemische experimenten. Ik zal 
niet gauw de dag vergeten dat de trouwring van de 
amanuensis abusievelijk in een bak kwik viel en 
spontaan oploste.  
Heel mooi was ook het felle witte licht van brandend 
magnesium. Eenmaal lag er heel uitnodigend een rolletje 
van dit metaal op de toonbank in het klaslokaal. De 
docent stond buiten op gang. Ik kon de verleiding niet 
weerstaan en brak een stukje van vijf centimeter af. 
Toen hij de klas inkwam stelde hij meteen vast dat er 
magnesium gestolen was. Hij had vijftien centimeter 
blank gemaakt, en dit deel was nu geheel verdwenen.’ 
Wie heeft dat gedaan?’ bulderde hij. De klas zei geen 
woord. ‘Dan blijven jullie allemaal na!’ Ik stak mijn 
vinger op, bekende mijn misdaad en bracht hem het 
stukje terug. ‘Waar is de rest?’, snauwde hij. Dat wist ik 
niet, maar hij weigerde mij te geloven. Voor het 
argument dat ik er geen belang bij had om daarover te 
zwijgen, omdat ik inmiddels toch al bekend had, bleek 
hij ongevoelig. Dat was dom van hem. Sindsdien is hij 
me blijven wantrouwen. Maar wie de rest gestolen 
heeft? Nu, vijftig jaar later, weet ik dat nog altijd niet... • 
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Ondernemen   

 

VAN DE LEUR, NU AL EEN BEGRIP IN DE 
BREESTRAAT 
door Carla van der Poel 
 
Vorig jaar toen ik in de Breestraat voor het stadhuis 
drie (!) uur in de rij stond voor kaartjes voor de 
voorstelling van Jochem Myjer, was ik getuige van een 
sympathieke actie van koffiebar Van de Leur. Men 
reikte iedereen een pakketje aan met een theezakje en 
een bonbon. Om het wachten te verzachten. Die 
begrijpen het, schoot het door mij heen, leuk om de 
eigenaren eens te interviewen. Op 3 oktober raakte ik 
kort met broer en zus Pim & Joëlle van de Leur in 
gesprek. Ze stonden na de optocht - zoals een goede 
ondernemer betaamt - zorgvuldig de straat te vegen.  
  

 
Joëlle van de Leur aan het werk, foto Carla van der Poel  
 
Kwaliteit en ambacht 
Van de Leur, in de Breestraat 117, heeft bij 
binnenkomst de allure van een mooi, haast 
Amsterdams, grachtenpand. “Wij komen niet uit 
Leiden, oorspronkelijk uit Zoetermeer. Op 
verschillende plekken in de Randstand is door ons 
gezocht; wij zijn in Leiden terechtgekomen, juist 
vanwege het pand. Dit past helemaal bij ons.” Dat zit 
zo: 
“Mijn vader heeft sinds 2010 een audiobedrijf, samen 
met mijn broer. We zochten naar een aanvulling, dat 
zou een combinatie met een koffiebar moeten worden. 
En dat konden we hier realiseren. Centraal staat voor 
ons kwaliteit en ambacht, dat moest ook gelden voor 
de koffie, de zoetigheden en de lunchgerechten.” De 
ondernemers waren verbaasd dat een pand met zo’n 
potentie zo maar te huur stond. En zelfs al enige tijd. 
Alsof het alleen maar bedoeld kon zijn voor hen! 
Rechts van de ingang heeft de audio-afdeling zijn plek 
gekregen, links is voor een snelle koffie, ook de koffie 
to go, en achter bevindt zich het lunchgedeelte. En ja, 
dan is de tuin nog een mooie toevoeging om met mooi 
weer, of anders onder een warme deken, lekker 
ongestoord te genieten. 
 
 

Pas tien maanden operationeel 
Eind 2014 kreeg Van de Leur al de nominatie van een 
van de drie koffiebars met de beste service in Leiden. 
Dat bevestigde wel heel snel dat ze op de goede weg 
waren. Het lijkt ook of jullie hier al heel lang zitten, 
breng ik in. Joëlle zegt heel eerlijk: “Wij hebben geen 
horecaervaring.” Haar achtergrond ligt in de 
kinderopvang, maar ze werkte wel altijd in podiumcafés 
als vrijwilliger en was net als haar broer een fervent 
horecabezoekster. “We wisten gewoon goed wat we 
wilden!”  
Op het moment dat ik dit interview afneem is er een 
prettige dynamiek. Een vlotte dame achter de balie; veel 
mensen voor een koffie to go, die kost voor 11:00 uur 
maar een euro; internationale bezoekers, ook altijd heel 
vanzelfsprekend in het centrum aanwezig. “ Joelle: “We 
hebben ook wel geluk gehad. Op Tweede Pinksterdag 
2014 gingen we open en in september maakten we al 
direct deel uit van Open Monumentendag. Verder 
organiseert Jeroen Spijker voor ons drukbezochte 
tentoonstellingen, zoals van fotograaf Hans Kooreman 
en de schilders Jacques Turk en Bunny Soeters.” Dan 
krijg je de loop er wel snel in.  
 

 ‘Grachtenpand’ 
Het pand zelf levert een sterke bijdrage aan de prettige 
atmosfeer. Je stapt over de drempel en denkt in een 
(bijna Amsterdams) grachtenpand binnen te komen. 
Ooit was dit van oorsprong 16de-eeuws pand een 
woonhuis. Opgravingen in de tuin, in 1946, wijzen 
echter al op eerdere bebouwing. Men trof toen onder 
17de-eeuwse muurfundamenten woonvlakken aan uit de 
10de -12de eeuw en uit de 14de-15de eeuw. Het gaat 
daarmee om een van de oudste sporen van bewoning in 
Leiden. Ik ken het niet anders dan het pand van de 
Leidse Welzijnsraad, waarna het min of meer 
‘uitgewoond’, door Aannemersbedrijf Burgy, in 
samenwerking met architect Marcel van Dijk, 
zorgvuldig is verbouwd. Er bleek veel eer te behalen aan 
onder meer een (later aangebrachte) 18de-eeuwse 
voorgevel in de stijl van Lodewijk XV, een 
monumentale schouw, een fraai stucplafond met daarop 
in de hoeken de vier jaargetijden, een markant glas-in-
loodraam uit 1906, uitgevoerd door Fontein en Jesse en 
een gedetailleerde lichtkoepel boven het toilet. Een 
rijkdom aan authentieke interieurelementen uit diverse 
eeuwen! Dan is het wel heel fijn dat het zulke 
zorgvuldige gebruikers krijgt. 
 

Kruisbestuiving 
Op de achtergrond klinkt lekkere ochtendmuziek; de 
singer songwriters liggen prettig in het gehoor. Smaken 
verschillen, maar dit geeft én iets eigens én dit kan 
iedereen waarderen. Van een audio-afdeling in hetzelfde 
pand, gedreven door Rob (= vader) van de Leur kan je 
dat verwachten. Het was niet echt helemaal de opzet, 
maar het is wel mooi meegenomen als er bezoekers zijn 
die via de koffie bij de zelfgebouwde audio-installaties 



 
5     

  
 

terechtkomen. Rob was overigens tot 2010 werkzaam 
bij een verzekeringsmaatschappij, maar besloot toen 
van zijn hobby muziek zijn beroep te maken. Mij lijkt 
dat een verstandig besluit, als ik hem zo hoor praten. 
De kracht is dat hij samen met zoon Pim alles zelf 
ontwerpt en realiseert. Pim van de Leur is bij beide 
takken van het bedrijf betrokken en op de achtergrond 
blijkt moeder de webshop te doen. Men verkoopt er 
koffiebekers, -aroma’s en aanverwante producten. Wel 
apart zo’n familiebedrijf. Vooral makkelijk. Ze zijn aan 
elkaar gewaagd: ze kunnen alles tegen elkaar zeggen. 
 

 
Het terras van de binnentuin, foto Carla van der Poel  
 

Toekomstplannen 
“Ook al loopt het goed, we blijven kritisch en we willen 
ons blijven ontwikkelen. Het plan is op korte termijn 
onze openingstijd te verlengen tot 22:00 uur. Dat biedt 
de gelegenheid om ’s avonds tapas, lekkere hapjes en 
wijn te bestellen.” Bovendien is nieuw tuinmeubilair in 
aantocht, dus laat de zomer maar komen. Voor 
bewoners van de binnenstad zonder tuin een heerlijke 
plek om eens heen te gaan. • 
  

 

 
 

 

(Bewoners)initiatief  

 

GEVELSTEEN BILDERDIJK HERPLAATST 
door Carla van der Poel 
 

De Garenmarkt wordt al sinds jaar en dag ontsierd door 
een parkeerterrein. Ooit woonde de geschiedkundige en 
advocaat Willem Bilderdijk daar (1756 – 1831) op het 
adres Garenmarkt 6, en had zijn huis een gevelsteen. 
Toen het huis werd afgebroken werd de steen 
opgeslagen in het archeologisch depot van de gemeente 
Leiden. De Werkgroep Gevelstenen van de Vereniging 
Oud Leiden is druk doende voor gevelstenen weer een 
goede plek te vinden. Voor die van Bilderdijk is een 
goede oplossing gevonden door deze binnenkort op een 
van de binnen-gevels van de openbare bibliotheek te 
plaatsen.  
Overigens is er in onze wijk ook al een gedenksteen aan 
Rapenburg 37, waar Bilderdijk tussen 1819 en 1823 
woonde. (En ook aan de Oude Singel 86, maar dat is 
niet in onze wijk…) 
 

 
Het huis van Bilderdijk was nummer 6 aan de rechterkant, collectie Koert van der Velde 
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Ondernemen   

 

SIJTHOFF CULTUUR 
door Marjolijn Pouw 
 

De Stichting Cultureel Ontmoetingscentrum Leiden 
(SCOL), in de wandeling Sijthoff genoemd, huist in het 
oude pand van drukkerij Sijthoff vlakbij het Heilige 
Geest Hofje waar de Doezastraat het Rapenburg kruist. 
Het is een particulier initiatief, dat ondergebracht is in 
een stichting die ongesubsidieerd een breed cultureel 
programma aanbiedt met lezingen over spiritualiteit, 
muziekuitvoeringen, dans, schilderijententoon-
stellingen, partijtjes, of noem maar wat. 
Kleinschaligheid en het levensbeschouwelijke karakter 
van de activiteiten staan voorop, maar bovenal is 
Sijthoff opgezet als ontmoetingsplaats waar mensen in 
het Grand Café bij de koffie of een gezonde 
biologische maaltijd van gedachten kunnen wisselen 
over wat ze bezig houdt. “In Leiden heb je heel wat 
stromingen op het geestelijke vlak. Dat loopt van 
rozenkruisers tot hindoes of antroposofen, soefisme en 
islam. Ze kunnen allemaal hier terecht”, zeggen Jan de 
Boon en Erik van ’t Hoff  met wie ik over Sijthoff 
praat. “Ons gaat het om de uitwisseling. Onderwerpen 
mogen best controversieel zijn, gezelschappen ook, 
maar niet provocatief. Dat past hier niet, dat kan elders. 
Wij organiseren zelf activiteiten, maar bieden ook 
onderdak en faciliteiten aan anderen.  
 

Grand Café  
“De stichting draait nou een jaar. We zijn er nog niet, 
maar het gaat steeds beter. We hebben   inkomsten uit 
zaalhuur, en het onlangs geopende Grand Café gaat zo 
langzamerhand echt goed lopen.  Daar kun je behalve 
voor koffie en thee ook terecht voor een maaltijd. We 
hebben biologische specialiteiten bij de lunch of warme 
maaltijd, die elke dag vers geserveerd worden. Zondags 
doen we  ‘taste of waste’. Dan maken we tapas van 
restanten en kan je al onze smaken proeven. Bezoekers 
vinden dat heel leuk, hun kinderen ook. We hopen zo 
het hoofd boven water te houden, want subsidie is niks 
voor ons. We draaien helemaal op vrijwilligers en de 
organisatie is een hele klus. Routine hebben we nog 
maar weinig opgebouwd, veel op organisatiegebied is 
nieuw voor ons. We zijn al een tijdje op zoek naar 
iemand die in de stad onze posters rond kan brengen of 
ophangen, en een deel van de PR kan doen. Als je als 
bedrijf wil overleven is PR van levensbelang. Weet jij 
nog iemand? Maar giften zijn ook welkom. We zijn een 

Anbi-stichting, je kan je gift dus van de belasting 
aftrekken.” 
 

 
Muziekavond in het Grand Café Sijthoff, foto website Sijthoff 

 
Het begin 
“We zijn begonnen met een clubje van vijf man, twee 
vrouwen en drie mannen. We kenden elkaar uit het 
antroposofische circuit, sommigen uit een leesgroep die 
van de ene plek naar de andere zwierf. Dat  deed ons 
naar een vaste stek te verlangen. Oorspronkelijk wilden 
we lezingen organiseren met belegde broodjes om de 
uitwisseling van ideeën te bevorderen. Maar gaandeweg 
werd het breder. We bekeken winkel- en bedrijfspanden 
op de begane grond, want dat leek ons handig. Maar ze 
waren te duur of te klein, of ongeschikt voor ons doel. 
Toen kwam dit pand vrij, met deze mooie zaal en we 
waren verkocht. We dachten: wow, als we dit nemen, 
dan kunnen we boven kamers maken voor studenten, 
voorin een café, en deze zaal gebruiken voor exposities 
en allerlei andere activiteiten zoals muziek of lezingen. 
Daar kan je een deel van de kosten mee dekken.” 
 

Activiteiten 
“Onze kunsttentoonstellingen zijn thematisch van 
opzet. Ze wisselen om de drie of vier weken en we 
combineren ze met lezingen over het betreffende 
onderwerp. Deze maand is het Parsifal, in april mens en 
technologie, bijvoorbeeld zorg en robotica--daar zijn de 
TU Delft, het Rathenau Instituut en het Centrum voor 
Ethiek en Gezondheid bij betrokken. Het sluit mooi aan 
bij het programma van Paul Witteman in het Museum 
Boerhaave, maar dat is toeval. In mei hebben we een 
textielfestival, waar onder meer de Lakenhal, het Textiel 
Research Center op de Hogewoerd en Hoppezak aan 
mee doen, juni is de maand van Japan. Dat doen we 
samen met het Sieboldhuis. We kunnen bij alles een 
beroep doen op een kleine groep van kunstenaars uit 
ons netwerk, wat het levend houdt en feestelijk. Ze 
pakken een hoop op.”  
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Achtergrond 
Jan en Erik zijn beiden beeldend kunstenaar. Erik 
maakt schilderijen, tekeningen en houten 
wandobjecten, die tegelijk speels en ordelijk zijn. Jan 
schildert ruimte. Erik is autodidact. Hij vertelt: “Ik kom 
uit het basisonderwijs. Tussen mijn 30ste en 40ste ben 
ik echt als vak met tekenen en schilderen begonnen. 
Het liefste verweef ik figuratief met abstract in 
verschillende stappen. Bijvoorbeeld doek en dik 
gescheurd papier met naald en draad weer aan elkaar 
maken, of houten wandobjecten aangevuld met ander 
materiaal.”  
“Ik had voetballer willen worden” zegt Jan, “maar brak 
mijn benen op weg naar de roem. Toen ben ik architect 
geworden. Sijthoff is mijn laatste project, na 25 jaar 
architectuur ben ik er mee gestopt. Eigenlijk ben ik 
altijd aan het schilderen geweest. Met ruimte en kleur. 
Elk gebouw, elke ruimte heeft een eigen gevoelskleur. 
Je kunt daar een drie dimensionale kleurenbeleving van 
maken. Kleuren hebben een duidelijke rol. Ze voldoen 
aan wetmatigheden en maken dat een gebouw wordt 
wat het wordt. Neem het Wilhelmina ziekenhuis in 
Utrecht. Daar bedachten we: wat betekent het als je een 
ziektebeeld in kleur omzet? Wat voor effect heeft het 
gebruik van kleuren op de fysiologie van gebruikers? 
Zieken, bezoekers? Je kijkt naar de mensen, en hun 
kenmerken en probeert die in overeenkomsten te 
vangen. En harmonie. Dat heeft dan gevolgen voor de 
inrichting van speciale vleugels als Kindergeneeskunde, 
Maag Darm Lever, of Oncologie. Je kan het met 
wandschilderingen doen, of kleuren. Het zijn theorieën 
uit de antroposofische hoek, die je kan terugvinden in 
de dissertatie waarop Iris Bakker eind december 2014 
aan de TU Delft promoveerde (Uncovering the secrets 
of a productive work environment, A journey through 
the impact of plants and colour MP). Daar ben ik de 
co-auteur van.” 
 

Donateursactie voor een droom  
“Zie je die piano daar? Daar willen we graag een vleugel 
voor in de plaats hebben. Dat zou de klank van onze 
zondagse pianoconcerten in de cultuurzaal verrijken. 
We hebben een hele mooie op het oog. Die moeten we 
nog kopen en daar hebben we natuurlijk geld voor 
nodig. Alle vrienden van Sijthoff vragen we om € 75,- 
te doneren. Daar krijgen ze een tegoedbon voor van € 
25,-- die ze in het Grand Café kunnen spenderen, of 
vier entreebewijzen voor onze evenementen in de 
cultuurzaal. Op een andere wijze bijdragen mag 
natuurlijk ook. Mail naar erikvanthoff@sijthooff-
leiden.nl, stuur een geschreven bericht naar Sijthoff 

Cultuur, Doezastraat 1 B, 2311 GZ Leiden, of neem 
contact op met onze penningmeester M. Wiggers: 
penningmeester@sijthoff-leiden.nl.” • 
 

 
 

Historie   

 

HANS HEESTERMANS 
 
Universiteit. Na de gunstige afloop van het Leids beleg 
(Leiden was de tweede grote Hollandse stad die het 
Spaans beleg had doorstaan) leek deze stad bijzonder 
geschikt, als veilig bolwerk, om een protestantse 
universiteit te herbergen. Willem van Oranje dient een 
voorstel daartoe in bij de Staten en die geven hun fiat. 
Er wordt een commissie van drie benoemd, bestaande 
uit de Delftse burgemeester Cornelis de Coning, de 
Leidse pensionaris (een raadsman van het 
gemeentebestuur) Gerrit Amelisz. Van Hoogeveen en 
de bekende Jan van der Does, oftewel Janus Dousa). In 
een maand tijd zetten zij de universiteit zodanig op 
poten dat op 8 februari 1575 de opening met een 
allegorische optocht kon worden gevierd. De benodigde 
financiën en gebouwen kwamen natuurlijk uit de 
katholieke hoek. De universiteit kon beschikken over de 
inkomsten uit de pachtgelden van de voormalige 
geestelijke landerijen en over de leeggekomen 
kloostergebouwen op het Rapenburg, thans nog het 
Academiegebouw. De Nonnenbrug tussen het 
Academiegebouw en Barrera herinnert nog aan de 
oorspronkelijke functie van het gebouw. 
 

Kletskop. De inwoners van de ene stad of van het ene 
dorp spotten graag met de inwoners van een 
nabijgelegen stad of dorp. Zo vinden de Bergenaren (die 
van Bergen op Zoom, dus) de Roosendalers maar niks. 
Dat brengen ze als volgt tot uitdrukking. Elke pijproker 
kent het handige apparaatje waarmee je je pijp kunt 
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schoonmaken en stoppen. Het bestaat uit een soort 
lepeltje, een pinnetje en een stampertje. Die zitten vast 
aan een klein open rondje. Als de Bergenaar de 
Roosendaler tot in het diepst van zijn gemoed wil 
treffen, dan zegt hij, met dat apparaatje in de hand, 
wijzend op de drie onderdelen: ‘Dit is Lepelstraat, dit is 
Pindorp en dit is Stampersgat (3 dorpen in West-
Brabant)’. Vervolgens stopt hij even, om de spanning 
op te voeren en gaat voorzichtig met zijn vinger naar 
het rondje in het midden. Daarin zit een gaatje. Met een 
uitgestreken gezicht volgt dan: ‘En dit is Roosendaal. 
Ook een gat’. 
Zo beweren dorpen en steden rond Leiden dat de 
Mirakelsteeg in Leiden zo heet omdat daar een wonder 
was gebeurd. Daar was namelijk de enige Leienaar 
geboren die geen kletskop--en hoofd dat was aangetast 
door de schurft--een luizenhoofd) had. 
 

 
Mirakelsteeg Leiden jaren 50/60 vorige eeuw, foto Collectie Koert van der Velde  
 

Le Francq van Berkhey schrijft eind 18de eeuw over 
een trouwpartij: In Leiden was het, maar weinig tijds 
geleeden…zeer gebruikelijk, dat de deftige Burgers, met 
hunne Speelnoten, in een Tentjagtje, een toertje door 
de frissche gragten der Stad deeden, zig vervolgens van 
Boord ter Kerke begaven, en, getrouwd zijnde, in haare 
Echthulk ( = huwelijksbootje) weder ’t huiswaards 
voeren. Men kan…nagenoeg gissen, hoe gemeenzaam 
(=gebruikelijk) dit gebruik van zulke Tentjagtjes 
voorheenen was…als men bezeft, dat er, voor dertig à 
veertig jaaren, wel 100 zodaige Schuitjes gevonden 
wierden, en datér nu, op zijn meest, 8 of 10 zijn, welker 
Verhuurders den naam van gepriviligeerde 
Schuitevoerders hebben. 
 

Een belangrijke rol op een trouwfeest werd, zo rond 
1875, vervuld door de harmonicaspeler. Leiden had in 
die tijd zelfs verschillende beroepsharmonicaspelers. 
Op een bordje in de Groenesteeg stond de volgende 
tekst te lezen: “Hier gaat men uit monikajen”. Omdat 

er in die kleine huisjes weinig plaats was voor de soms 
wel 30 tot 40 bruiloftsgasten, zat men, behalve op 
stoelen, ook op planken die langs de wanden waren 
aangebracht. De ontruimde bedstee was voor de 
muzikant. Die werd meestal tot 4 uur ingehuurd. Was 
de stemming op dat uur nog opperbest, dan hielden de 
gasten een collecte voor ‘m zodat ie nog een tijdje door 
kon spelen. 
 

Het Joodse weeshuis zat vroeger op de Stille Rijn 4. 
De kinderen bezaten allemaal een spaarbankboekje. Als 
ze zelf geld verdienden, moesten ze een deel daarvan 
afstaan. Vanaf 1919 mochten ze het geld houden en 
ermee sparen. In datzelfde jaar werden de zwarte 
weeshuispakjes voor de jongens en de “frische” 
schorten voor de meisjes afgeschaft. De kinderen 
droegen voortaan wat ze zelf wilden.  
 

 
Willem Jan van Dam (1894-1964) ‘Harmonica speler’, afbeelding Internet 

 
Eén avond in het jaar hield het weeshuis gastdag voor 
de regenten, het “chanoekafeest”. De kinderen 
versierden dan zelf de eetzaal, de directeur studeerde 
een toneelstukje met hen in om de heren regenten 
behalve een goede indruk ook een gezellige avond te 
bezorgen. Een enthousiaste geschiedschrijver: “Meer 
dan op welken dag ook treedt bij dit jaarlijks 
terugkerend festijn naar voren welk een harmonisch 
geheel dit overigens uit heterogene bestanddelen 
gevormde groote gezin is”. 
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Een van de opmerkelijkste activiteiten van dit weeshuis 
was het jaarlijkse zomerverblijf van een paar weken in 
Katwijk aan Zee, waar de kinderen aan het strand en in 
de duinen “een heilzame invloed op hun 
gezondheidstoestand van het hele jaar verkregen”. • 
 

 (Bewoners)initiatief   

 

NIEUWE EIK 
door Roelof van den Berg 
 
Vorig jaar moest de oude eik in de tuin van het 
appartementencomplex op de hoek van de Nieuwsteeg 
en het Rapenburg eraan geloven. De boom was 
aangetast door de eikenweerschijnzwam en dreigde om 
te vallen. Wij eigenaren, die de kap van de oude boom 
betreurden, beloofden om een nieuwe eik te planten op 
de plaats van de oude en hielden woord. Op advies van 
de kweker uit Udenhout, waar we een nieuwe boom 
uitzochten, kozen we voor een moeraseik. Die is 
minder gevoelig voor luizen. Hij is op 15 januari door 
de firma De Wit uit Hazerswoude geplant. De oude 
stobbe is weggefreesd en de nieuwe eik is in het  
uitgegraven gat van 4 bij 4 meter 1½ meter breed en 
diep geplant. Hij is gezekerd  met zes grondankers, en 
rondom voorzien van een beluchtingsdrain. De 
komende drie jaar wordt hij jaarlijks gecontroleerd en 
gevoed. We zijn bij dat de nieuwe boom er staat. Het 
was van de zomer zo kaal zonder de eik, en we misten 
de vogels. 
 

 
De kleinzoon van Roelof van den Berg voor de trailer met de boom, foto Roelof van den 

Berg • 
  
 

 
 
 
 
 

(Oud)bewoners vertellen 

 

ARCHITECT FRANK MULDER 
door Charlotte Boschma  
 

 
Architect Frank Mulder in zijn kantoor, foto Charlotte Boschma 
 
Grootvader en grootmoeder 
De Leidse architect Frank Mulder nadert de zeventig 
maar werkt nog iedere dag en vertelt vol enthousiasme 
over zijn projecten, zijn hond uit Griekenland, de buurt 
en zijn leven. Zijn familie bezat de bekende muziekzaak 
Peltenburg aan de Breestraat waar vele Leidenaars hun 
langspeelplaten kochten. De oorspronkelijke 
muziekzaak Peltenburg werd opgericht door twee 
zusters in 1793 die bladmuziek en muziekinstrumenten 
verkochten. De zaak is overgegaan in andere handen en 
uiteindelijk door grootvader Mulder voortgezet onder 
de naam ‘Peltenburg van 1793’. De zaak lag aan de 
deftige kant van de Breestraat, tegenover het Stadhuis, 
en had de grandeur waar zijn grootouders van hielden, 
vertelt Frank: “Er was een grote zaal met een vleugel en 
een palm waar huisconcerten werden gegeven. Boven 
de deur hing een groot wapen met ‘Hofleverancier’ en 
de radio’s in de koninklijke studentenkamers waren 
door mijn grootvader geleverd. Mijn grootvader was dol 
op mijn grootmoeder, hij verwende haar door en door. 
Ze deed graag duur, zo bestelde ze een taxi als ze thee 
wilde drinken in Den Vergulde Turk, wat ongeveer 50 
meter van haar huis was. Ik ging wel eens mee, ik 
herinner me een keer dat mijn oma de thee niet lekker 
vond. Ze begon luid te smakken wat ik als kind heel 
gênant vond, en riep luidkeels om nieuwe thee.” Maar 
ze was niet alleen verwend: “De stadhuisbrand in 1929 
was een angstige gebeurtenis waarbij de toren instortte 
en op de huizen dreigde te vallen. Zij heeft toen nog een 
medaille gekregen omdat ze de brandweerlieden in de 
ijzige kou soep had gegeven.” Helaas ging de zaak 
failliet vóór het tweehonderdjarig bestaan in 1993. Het 
is een droevig verhaal waarbij de grootouders veel geld 
verloren. Ze moesten terug naar Leiden en gingen op 
het Waardeiland wonen en durfden niet meer over de 
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Breestraat te lopen, omdat in hun mooie zaak nu nota 
bene een patatzaak was gekomen. 
 

 
De Breestraat in 1956, links een stukje van de winkel Peltenburg, collectie Koert van der 
Velde 
 

Jeugd 
Franks ouders hadden hun eigen muziekzaak in Alphen 
aan den Rijn. Zij kregen twee dochters en twee zonen, 
Frank werd geboren in 1945. Over de oorlog zegt hij: 
“Mijn vader deed ook in radio’s, dat heeft ons in de 
Hongerwinter voordeel opgeleverd. Mijn vader ging op 
de fiets de polder in om radio’s bij boeren te repareren, 
daarom hebben wij geen honger geleden. Het was een 
jeugd te midden van de boeren. Klompen, weilanden, 
polsstok springen. Dicht bij de natuur. Wij kinderen 
waren er zelfs bij als er geslacht werd, dat ging toen 
heel anders. Er kwam een man op de fiets met een mes 
onder de snelbinders. De hele familie was erbij 
betrokken en er werd ook afscheid genomen van het 
dier. Het was respectvol, maar het hoorde er ook 
gewoon bij. Verder herinner ik me de eerste televisie. 
Mijn vader bouwde zelf zijn eerste televisie in 1950 en 
zette die aan in de etalage, het stond zwart van de 
mensen die nog nooit zoiets gezien hadden. Er is toen 
een paard op hol geslagen door de drukte, dat heeft 
nog in de krant gestaan. Ook auto’s waren nog 
bijzonder, wij zaten op de stoep en hielden de 
kentekens van auto’s die voorbijkwamen bij in een 
schriftje.”  
 
Terug naar Leiden 
Eind jaren vijftig overleed Franks grootvader en keerde 
het gezin terug. Zijn vader nam de leiding van de zaak 
in Leiden erbij, Alphen werd een filiaal. Frank ging in 
1969 Architectuur en Restauratie studeren in Delft. Hij 
vertelt: “Dat heeft nogal lang geduurd. Ik kreeg tijdens 
mijn studie al opdrachten als architect. Toch bleef het 
knagen dat ik het niet had afgemaakt en ik ben na 
dertien jaar afgestudeerd. Ach, naar mijn diploma is 
nog nooit gevraagd. Ik zou niet eens weten waar ik het 
heb.” Tijdens zijn studie ging hij in een van de panden 
van de familie achter Peltenburg aan de Langebrug 
wonen: “Ik betaalde veertig gulden huur in de maand. 
In die tijd was het een afbraakbuurt, er was zelfs een 
plan om de hele Breestraat kant van de Langebrug te 
slopen om een doorgaande weg te maken. Daarvoor 

werd overigens het Kort Levendaal gedempt. Gelukkig 
is het niet doorgegaan. Het zou de hele Pieterswijk in 
twee hebben gedeeld. In 1973 heb ik drie panden 
gekocht, Langebrug 28 voor 13.000 gulden, Langebrug 
30 voor 11.000 gulden en nummer 32 is verkocht aan 
vrienden waarbij ik de opdracht had om het pand te 
restaureren. De prijzen klinken nu idioot laag, maar het 
was toen niet heel goedkoop. De panden waren 
bovendien erg bouwvallig, ik was toen al getrouwd en 
had een zoontje. Zijn bedje had ik met een touw 
vastgemaakt aan een balk omdat er zo’n grote scheur in 
de muur zat dat ik bang was dat het er met gevel en al 
uit zou vallen.” 
 

De buurt 
Franks ouders waren ontsteld dat hij er ging wonen 
omdat ze het een achterbuurt vonden, de Langebrug 
bestond uiteindelijk uit de achteruitgangen van de dure 
Breestraat. Er woonde van alles, zegt Frank: “Zo zat er 
op nr. 30 ‘De Kattebakcentrale’, de uitbater ging met 
een bakfiets rond om bij nette mensen de kattenbak te 
verschonen. Het fenomeen van de buurt was natuurlijk 
Cor. Zij had een kruidenierswinkeltje in de 
Pieterskerkchoorsteeg. Je kon daar één elastiekje kopen 
of één belegde boterham. Ze hield voor studenten 
boekjes bij waarin ze alles opschreef: één plakje worst, 
één boterham. En dan kon je betalen als het uitkwam. 
Bij haar kon je ook ’s avonds na sluitingstijd, stiekem 
een biertje kopen. Haar vader was heel erg krom, ze 
schaamde zich voor hem. We waren een keer in de 
winkel toen ze begon te roepen “Weg! Hup naar 
buiten!” we dachten dat ze het tegen de poes had maar 
het was haar vader die met de rug naar de winkel de trap 
af kwam. Haar vader ging over de petroleum, iedereen 
had toen een petroleumkachel. Als je petroleum wou 
kopen liep hij buitenom naar een vat en daar kreeg je 
het. Op haar begrafenis waren nog bekende 
Nederlanders en politici.” 
 

Loopbaan  
Frank begon met een eenmanszaak aan huis. Hij deed 
restauraties van panden in Leiden, maar ook 
bijvoorbeeld het ontwerp voor de appartementen boven 
de ALDI. Daarnaast was hij ook jarenlang docent op de 
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den 
Haag in het vak interieur. Hij zegt: “Ik had een 
kampeerauto gemaakt en ingericht (een Citroen HY, 
zo’n ribbeldoos). Een docent wilde het inrichten van 
zo’n auto opnemen in het lespakket en mijn auto als 
voorbeeld gebruiken. Vervolgens ben ik gevraagd om 
zelf les te geven, dat heb ik 26 jaar gedaan.” Ook zit hij 
al meer dan dertig jaar in Welstands- en 
monumentencommissies. Nu is hij bijvoorbeeld 
voorzitter van de Welstandscommissie in Zandvoort.  
Wijkvereniging  
Frank benadrukt het belang van de wijkvereniging, hij 
was bij de oprichting betrokken en maakte er lange tijd 
deel van uit. Hij zegt: “De gemeente was vroeger erg 
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autoritair. Het was niet makkelijk als burger om het 
oneens te zijn want de gemeente heeft allerlei 
mogelijkheden om plannen door te voeren. De 
gemeente is wel beduidend aardiger geworden. Helaas 
zijn mensen vaak laks en onoplettend. Om de tien jaar 
wordt er een bestemmingsplan gemaakt of aangepast 
met de toekomstige ontwikkelingen die wenselijk zijn. 
Daarin staat dan bijvoorbeeld dat er tot dertig of vijftig 
meter hoogte gebouwd mag worden. Dát is het 
moment om te reageren, want als het bestemmingsplan 
is aangenomen, wat ook een paar jaar duurt, heb je de 
boot gemist. Dus je moet altijd naar het 
bestemmingsplan kijken als het ter visie ligt of als je een 
huis koopt, anders loop je achter de feiten aan. En een 
wijkvereniging moet scherp zijn op 
bestemmingsplannen.”  
 

Pensioen  
Frank is niet van plan te stoppen met werken, ook al is 
hij met pensioen: “Ik werk nog iedere dag. Dit is een 
plan voor de Albert Heijn aan de Breestraat. Ik ben 
bezig met Mooof in Den Haag, een centrum voor dans 
en muziek, en ik heb nog veel ideeën. Bijvoorbeeld 
over het plein bij het Stadhuis, het trouwstraatje naar 
de Koornbrug en ook de Garenmarkt. Over dat soort 
dingen loop ik dan te denken wanneer ik met de hond 
wandel in de stad.” • 
 

Historie 

 

DE LODEWIJKSKERK AAN HET STEENSCHUUR 
door Marjolijn Pouw 
 

Verleden 
Er zijn maar weinig mensen die weten dat het gebouw 
van de Lodewijkskerk aan het Steenschuur al in 1477 
bestond. Het werd toen als kapel toegevoegd aan het 
daar gevestigde St. Jacobsgasthuis, de verzamelplaats 
voor bedevaartgangers naar de Spaanse stad Santiago 
de Compostella. Volgens de legende ligt daar het 
stoffelijk overschot begraven van de apostel Jacobus. 
Hij werd, nadat hij in Palestina was onthoofd, in een 
stenen kist naar Spanje vervoerd en in Santiago ter 
aarde besteld. Zijn graf werd al gauw het meest 
bezochte  pelgrimsoord van Europa. Je ging er heen 
om boete te doen. Kwam je na een  lange en gevaarlijke 
voetreis aan, dan smeekte je de heilige Jacobus om 
voorspraak bij God voor vergeving van je zonden.   
In 1547 werden gasthuis en kapel aan de parochie van 
de Pieterskerk verkocht, om twintig jaar later  
doorverkocht te worden aan het Leidse stadsbestuur. 
Dat had na de reformatie weinig op met de katholieken 
en maakte er een graanpakhuis van. Toen werd ook de 
Jacobstoren erop gezet, met daarin een klokkenspel. 
Deze toren was oorspronkelijk bedoeld voor de 

Raampoort, maar is daar nooit op terecht gekomen. In 
de bloeitijd van de lakenindustrie werd het complex 
omgebouwd tot Saaihal, een plaats waar het Leidse 
laken werd gekeurd. Aan het einde van de 17e eeuw 
stortte de lakenindustrie in en huurden organisaties 
zoals de gilden het complex van de gemeente.  
Aan het begin van de 19e eeuw gaf Lodewijk Napoleon, 
die na de Franse bezetting van ons land door keizer 
Napoleon als koning van Holland was aangesteld, de 
gebouwen terug aan de katholieken. Zij maakten er een 
kerk van. Ter ere van de koning werd deze aan diens 
naamheilige, de H. Lodewijk gewijd, de Franse koning 
Louis IX die leefde van 1214 tot 1270. Hij was de vader 
van Philips de Stoute, en een geduchte kruisvaarder. De 
Lodewijkskerk is de enige aan de H. Lodewijk gewijde 
kerk in Nederland. Sinds een aantal jaren maakt hij deel 
uit van de HH. Petrus en Paulus parochie, een 
samenvoeging van alle parochies van Leiden en 
ommelanden.   

 
Ceremoniarius Jan Dingjan, foto Eliza Oudshoorn  
 

Kruitramp 
‘Op 12 januari 1807 vloog bij de Kruitramp een groot 
deel van de Pieterswijk de lucht in’, zegt Jan Dingjan, al 
jaren lid van de Lodewijkraad en ceremoniarius. ‘Nog 
elk jaar luiden we op 12 januari om  tien over vier ’s 
middags de klok om die klap te herdenken. Het gebouw 
was erg beschadigd, maar een groot deel stond als een 
van de weinige gebouwen in de buurt nog overeind. 
Lodewijk Napoleon kwam de Leidse bevolking een hart 
onder de riem steken. Toen hij het gebouw zag zei hij: “ 
Dit gaan we teruggeven aan de katholieke 
gemeenschap.” Dat kwam goed uit, want de schuilkerk 
aan de Nieuwe Rijn was helemaal verwoest en de 
katholieken van de Pieterswijk zaten zonder gebedshuis. 
De Franse keizer had bij de bezetting ook in Nederland 
de godsdienstvrijheid opnieuw ingesteld en zijn broer, 
onze koning, wilde niet achterblijven. Hij gaf de kerk 
aan de katholieken terug en stelde ook een fonds 
beschikbaar voor herstel. Zijn hofarchitect jan Guidici 
kreeg opdracht om de restauratie te doen en het 
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interieur te ontwerpen. Het werd wit, met veel zuilen 
en engelen. Bij een latere restauratie werden die 
gemarmerd en dat zijn ze nu nog steeds.  
Boven de ingang is ter herinnering aan de oorsprong 
van het gebouw in 1982 het beeld van de heilige 
Jacobus geplaatst. Deze heilige hoort in onze buurt, 
met de Jacobsgracht, de Jacobsbrug en de Jacobstoren. 
En wie naar Santiago de Compostela gaat lopen kan bij 
ons nog steeds een stempel komen halen. Dan krijgen 
we een kaartje van de pelgrims als ze veilig in Santiago 
zijn aangekomen.’ 
 

 
De Lodewijkskerk na de kruitramp, collectie Koert van der Velde 
 

Weer rooms  
‘Op 17 oktober 1809 werd de kerk officieel in gebruik 
genomen. Het was de eerste rooms katholieke  kerk in 
Leiden die na de reformatie weer van buitenaf als kerk 
zichtbaar was. Er waren nog wel wat katholieke kerken 
over, maar dat waren allemaal schuilkerken. Aan de 
buitenkant kon je dus niet zien dat het een kerk was. Je 
mocht als katholiek je godsdienst wel uitoefenen, 
Holland was tolerant, maar niet openlijk. In onze wijk 
had je een paar schuilkerken: een in de Sint Jorissteeg, 
een in de Kuiperssteeg en een op de Appelmarkt, nu de 
Nieuwe Rijn. Die op de Appelmarkt was ook door de 
Kruitramp verwoest. Zo hevig was de explosie. 
De Lodewijkskerk werd na het herstel van de 
bisschoppelijke hiërarchie in 1853, die door de 
grondwetswijziging van 1848 mogelijk was geworden, 
door het bisdom Haarlem, waar we toen onder vielen 
niet tot zelfstandige kerk bevorderd. Hij had geen eigen 
pastoor en kerkbestuur, maar werd in 1857 bijkerk van 
de Petruskerk op de Langebrug. Die brandde in 1933 af 
en werd niet in onze wijk herbouwd, maar op de 
Lammenschansweg, naar ontwerp van architect 
Kropholler. Pas in 1954 werd de Lodewijksparochie 
zelfstandig, om onlangs weer met andere 

buurtparochies te versmelten tot de HH. Petrus en 
Paulusparochie.’   
 

Nieuwe restauratie 
‘In 1956 en 1957 is de kerk opnieuw stevig onder 
handen genomen. Van buiten werd hij schoon gebikt en 
werd het metselwerk van de muren grondig hersteld. 
Rechts van het priesterkoor kwam een nieuwe aanbouw 
met een zangersbalkon en orgelkas, afkomstig uit een 
afgebroken kerk in Krommenie. Het binnenwerk van 
het oude 18e eeuwse orgel van Johannes Mitterreither 
boven de ingang werd in de nieuwe orgelkas gezet. De 
oude doopkapel en voormalige pastorie werden 
afgebroken, en de huidige pastorie en nieuwe kapel 
kwamen ervoor in de plaats. In 1953 werd de kerk 
heropend door Monseigneur Jansen, die als 
bouwpastoor met de restauratie was begonnen. Hij 
werd op 10 maart 1956 tot eerste bisschop van 
Rotterdam benoemd, zijn opvolger hier was deken 
Haring.’  
 

Klokken 
‘In 1961 kocht het kerkbestuur de Jacobstoren, die toen 
net als alle andere torens in de stad nog eigendom van 
de gemeente was, en liet er een nieuw carillon in maken. 
Daar kwamen de namen en inscripties op te staan die 
Jan van Hout, de vroegere Leidse stadssecretaris, in 
1569 voor het toenmalige klokkenspel had bedacht. De 
klokken klingelen elk half uur. Vroeger ging dat met de 
hand door klokkenluiders die een mechanisch uurwerk 
bedienden. Dat staat nog steeds onder in de toren. Maar 
nu gaat het elektronisch, met afstandsbediening via een 
elektrisch uurwerk.  
In 2009 werd het carillon uit de jaren 60 hersteld. Dat 
was nodig, want het was volledig in de vernieling 
geraakt. Het heeft 16 klokken en staat zo afgesteld dat 
het net na het carillon van het stadhuis speelt. Het 
stadhuis zit voor de klokslag, de Lodewijkskerk erna. Je 
kan ons dus altijd herkennen. Overigens ook aan onze 
liederen, wij spelen het Lodewijkslied, het strijdlied van 
Mgr. Jansen, het Marialied, en het Jozeflied. Dat doet 
verder niemand. Onze luidklok heet Jacob, naar St. 
Jacobus van Compostela. De verschillende tempo’s die 
je vroeger bij het klokkenluiden had voor begrafenissen, 
doop, of trouwen zijn er jammer genoeg niet meer. Zou 
iemand ze nog herkennen?  
Van 2004 tot 2005 werd het Mitterreither orgel 
gerestaureerd en teruggeplaatst in zijn oorspronkelijke 
positie boven de ingang. Het is gelukkig weer in ere 
hersteld.’ 
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Parochie H. Lodewijkkerk 
‘Deken Haring vertrok in 1969. Hij werd opgevolgd 
door deken Van Noort, die weer werd opgevolgd door 
pastoor Saers. Na hem kwam pastoor Vreeburg, die de 
Leidse Paus werd genoemd omdat hij zo’n grote, 
imposante man was en zeer trouw aan Rome. De kerk 
is onder pastoor Vreeburg een echte regiokerk 
geworden, waar de mensen uit de wijde omgeving 
naartoe kwamen vanwege de sfeer en de traditie. 
Pastoor Vreeburg was behalve streng en imposant, ook 
een hele milde en vriendelijke man. En een uitstekende 
classicus, die op het Klein Seminarie in 
Noordwijkerhout les gaf. Paus Johannes Paulus II heeft 
hem tot erekapelaan benoemd, waardoor hij de titel 
kreeg van Monseigneur. We zijn toen samen  in Keulen 
een mooie toga voor hem gaan kopen. Zwart, gevoerd 
met paarse zijde, en paarse knoopjes met een paarse 
sjerp. Prachtig. In 2002 ging hij op zijn 77e  met 
emeritaat. Hij overleed in 2009 en werd na een 
pontificale uitvaart bijgezet in het priestergraf op de 
R.K Begraafplaats Zijlpoort.’ 
 
HH. Petrus en Paulusparochie 
‘In 2012 fuseerde de kerk met alle parochies in Leiden 
en ommelanden tot de huidige HH Petrus en Paulus 
parochie, genoemd naar de heiligen van de Pieterskerk. 
Hun beeltenis zit aan de hoofdingang onder het dak, 
waar  ze samen de Beeldenstorm hebben overleefd. Je 
kunt in Leiden niet om Petrus heen, maar hij is 
onafscheidelijk met Paulus verbonden. In de 
Petruskerk op de Lammenschansweg zijn ze ook al met 
zijn tweeën afgebeeld in glas-in-lood.   
De parochie bloeit nu weer als vanouds. Elke dag 
wordt de heilige Mis opgedragen. De ene week is de 
Hoogmis ’s zondags om 10.00 uur in het Latijn, de 
week erop in het Nederlands. Ouders met kinderen 
kunnen in een afgeschermd gedeelte de Mis volgen. 
Zondagavond is er om 18.00 ’s avonds zelfs een mis in 
het Engels. Op dinsdagavond wordt de Tridentijnse 
mis opgedragen, zoals die vóór de jaren ’60 werd 
opgedragen. Dan staat de priester met het gezicht naar 
de Heer en met zijn rug naar de gelovigen. In de 
vastentijd hebben we een week van barmhartigheid met 
activiteiten om anderen te helpen, zoals een 
voedselbank. Ook is er een 24-uursaanbidding van 

vrijdagmiddag tot zaterdagmiddag, waarin iedereen een 
etmaal lang  de H. Johannes Paulus II-kapel in en uit 
kan lopen.  
 

 
De Lodewijkskerk met gelovigen die de Hoogmis op zondag bijwonen, foto Eliza 
Oudshoorn 
 

Voor seculiere activiteiten is het kerkgebouw niet 
beschikbaar. Maar wil je de kerk eens rustig bekijken en 
vanaf de toren je eigen huis zien, kom dan op maandag 
25 mei (Tweede Pinksterdag) langs. Dan houden we van 
14.00 tot 16.00 uur open dag. Ik hoop dat veel 
buurtbewoners van de gelegenheid gebruik zullen 
maken om de H. Lodewijkskerk in al zijn glorie te 
bekijken.’  
 

Zie ook: http://www.lodewijkparochie.nl/ en 
https://www.facebook.com/LodewijkParochie  •  
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CLARIET BOEYE 
In gesprek met… 

 

STUDENTENBEHEERDER JANNA VERMOLEN 
 

Na vier gesprekken met herenstudenten wordt het hoog 
tijd voor een vrouwelijke student. Heb me toch 
afgevraagd hoe het zo gelopen is dat die heren eerst aan 
bod zijn gekomen. Het antwoord is eenvoudig: ze 
maken veel meer kabaal en ik wilde graag weten of er 
meer bij zat dan alleen maar lawaai en bier. Dat bleek 
ook zo te zijn, gelukkig.  
Ik kreeg een tip van Joris Demmers, de 
studentbeheerder (zie Hart van de Stadkrant nr. 142). 
Bij dezen aandacht voor een student die nu eens niet 
opviel door geluidsoverlast: Janna Vermolen. Het is een 
goede tip. Ze blijkt in het meisjesstudentenhuis op de 
hoek van het Rapenburg en de Houtstraat te wonen, 
een buurvrouw van mij dus. Inderdaad: wij hebben 
nooit last van de dames. Maar niet alleen daarom was 
het een goede tip: Janna is nu bezig met haar masters 
Political Science en Civiel Recht. Daarnaast zit ze ook in 
de Universiteitsraad (UR), voor de studentenpartij 
Studenten Groepering Leiden (SGL) en is ze student-
assistent. We maken een afspraak.  
  

 
Janna Vermolen, pasfoto 
 
Studentenpartijen 
Mijn eerste vraag betreft de studentenpartijen. Ik wist 
niet van hun bestaan. Janna legt uit dat die vooral een 
rol spelen tijdens de verkiezingen voor de 
Faculteitsraden en de Universiteitsraad 
(medezeggenschapsraden), om daar een beetje schwung 
aan te geven. De Universiteitsraad bestaat uit zestien 
leden. Naast acht medewerkers van de universiteit 
vertegenwoordigen acht studenten in de 
Universiteitsraad vier studentenpartijen. Sommige 
partijen klinken neutraal, zoals Studenten Groepering 
Leiden (SGL), of Christelijke Studentenfractie (CSL); 
andere laten idealen en ambitie doorschemeren, zoals 
Lijst Vooruitstrevende Studenten (LVS), of Bewust en 
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Progressief (BeP). Janna vertelt dat ze voor de SGL van 
2012-2013 in de Faculteitsraad heeft gezeten. Behalve 
het LUMC hebben alle faculteiten een Faculteitsraad. 
Het LUMC heeft een eigen (medische) studentenraad.  
 
De Universiteitsraad 
In 2014 is zij gekozen als fractievoorzitter van de SGL 
in de Universiteitsraad. De taak van de UR bestaat uit 
het kritisch volgen van het College van Bestuur en 
advies uit te brengen aan het College van Bestuur. 
Meebeslissen is vrijwel nooit aan de orde, maar dat 
betekent niet dat er geen invloed uitgeoefend kan 
worden. Er zijn drie portefeuilles/commissies: 
financiën en huisvesting, personeels-,  studentzaken en 
internationalisering, en de commissie onderwijs en 
onderzoek. De vergaderingen vinden altijd plaats op 
maandagmiddag, in het Gravensteen. Het overleg 
speelt zich in een vaste cyclus af: de commissies 
vergaderen 1x apart, dan komt de hele raad bij elkaar 
en stelt gezamenlijk een advies op. Tenslotte volgt er 
een overlegvergadering met het College van Bestuur. 
Daarin brengt de Universiteitsraad zijn advies uit. De 
studenten zitten meestal op één lijn ook al 
vertegenwoordigen ze verschillende partijen. Dan twee 
weken vrij en dan begint de cyclus weer opnieuw. Janna 
is bescheiden over haar rol. “Je moet je wel afvragen 
wat je plaats is als student. Het kost tijd, maar het is 
bijzonder om van binnen uit te leren hoe de universiteit 
georganiseerd is. En er staat een kleine vergoeding 
tegenover." 
 

Politicologie en rechtenstudie 
In 2009 is ze begonnen met politicologie, in 2011 
kwam daar rechten bij. "Politicologie is een leuke 
studie, maar je doet er weinig concrete kennis op. Ik 
ben praktischer dan ik dacht en de studies vullen elkaar 
mooi aan. Je begrijpt beter hoe wetten tot stand 
komen. Na viereneenhalf jaar heb ik mijn twee 
bachelors gehaald. Nu, sinds september, ben ik bezig 
met mijn twee masters. Ik heb heel lang gedacht om 
Staats- en Bestuursrecht te gaan doen, maar tenslotte 
heb ik gekozen voor Privaatrecht, iets wat juist niet in 
het verlengde ligt van politicologie. Dat komt door 
mijn jongere broer. Hij studeert ook in Leiden, 
medicijnen. We trekken heel veel met elkaar op. Hij 
raadde mij aan om iets tegengestelds te doen." Sinds 
oktober 2014 werkt ze één dag per week als student-
assistent van de hoogleraar Privaatrecht, Willem van 
Boom. Zijn belangstelling gaat uit naar multidisciplinair 
onderzoek. Hij doet veel empirisch onderzoek volgens 
een sociaalwetenschappelijke methode. Dat sluit weer 
mooi aan op politicologie. Twee dagen per week 
besteedt Janna aan werk naast twee studies. Ik vind het 
indrukwekkend, maar Janna vertelt dat ze altijd heeft 
gewerkt. Ze heeft bijles gegeven, en ze heeft  horeca-
ervaring. Ze vindt het belangrijk om buiten het 
studentenleven ook andere mensen te leren kennen. 
Dat maakt de wereld ruimer. 
 

Leiden 
Ik vraag hoe Janna in Leiden terecht is gekomen. Ze 
vertelt dat ze uit Tilburg komt. "Ik groeide op in het 
centrum, midden tussen de studenten. Daar wilde ik dus 
niet studeren, dat was te bekend. Ter oriëntatie ging ik 
in 2009 met mijn ouders naar Leiden. Ik had met 
hockeyen een kruisband gescheurd. Mijn ouders 
duwden mij in een rolstoel over een bruggetje van het 
Rapenburg. Toen wist ik: hier wil ik studeren. In de El 
Cid-week kon ik logeren op Rapenburg 30. Ik voelde 
me er meteen thuis en ben er nooit meer weggegaan." 
Ze woont er met negentien meisjes en twee katten, Kees 
en Willem. "Kees en Willem komen van het Utrechtse 
platteland en durven niet naar buiten, de Houtstraat in. 
Veel te druk, doodeng. Maar ze zijn heel goed in het 
vangen van de muizen in huis."  
Ze vreest dat met de invoering van de studiebeurs in 
september meer studenten thuis zullen blijven wonen. 
Dat zou heel jammer zijn: "Je leert er zoveel van om in 
een studentenhuis te wonen. Je krijgt taken en 
verantwoordelijkheden en later kan je 
eerstejaarsstudenten weer helpen." Janna heeft nu als 
ouderejaars minder taken. Ze hoeft minder 
boodschappen te doen en te koken.  
 
Minerva 
Het huis is een Minerva meisjesstudentenhuis, dus ze 
werd ook lid van Minerva. Ze was toch al van plan lid te 
worden van een grote vereniging. Ook daar voelde ze 
zich direct thuis. "Minervameisjes zijn allemaal blond 
met een clipje wordt wel gezegd, maar het zijn toch echt 
heel verschillende types. De drie huisgenoten die in 
hetzelfde jaar aangekomen zijn als ik zijn een soort 
zusjes van me geworden. Je maakt samen zo'n 
ontwikkeling door. Wel grappig dat bij ons iedereen nog 
graag met zijn ouders op zomervakantie gaat. We eten 
elke dinsdag met elkaar. Je weet ook alles van elkaar, 
niet uit bemoeizucht maar gewoon uit belangstelling. 
We whats-appen veel op de Rap30 huisapp. Met de 
jaarclub aten we altijd op woensdag, maar inmiddels is 
iedereen na zes jaar al uitgevlogen. Wat bier drinken 
betreft ben ik geen voorbeeldstudent. Ik word snel 
misselijk helaas. We hebben in ons 5e  jaar een 
lustrumreis gemaakt van drie weken, naar Vietnam, 
Thailand en Cambodja. Het was een prachtige reis. Ik 
zou anders nooit naar Azië zijn gegaan."  
Ik vraag of er drugs gebruikt worden door studenten. 
Vast en zeker maar op Minerva is het streng verboden. 
Tijdens de Sine Regno week mag alles behalve drugs. 
Dan worden er zelfs drugshonden ingezet. 
 

Toekomstplannen? 
De toekomst ligt nog helemaal open. Janna denkt aan 
een advocatenopleiding maar werken voor de Europese 
Commissie bijvoorbeeld in een denktank lijkt haar ook 
heel interessant. Ze weet het nog niet. Ze kan alle 
kanten op lijkt mij. 
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Geluidsoverlast 
Tenslotte komt geluidsoverlast toch op een 
onverwachte manier ter sprake. "Hebben jullie nooit 
last van Augustinus?" vraagt Janna. "Wij horen elke 
vrijdag hun muziek. En dan tijdens hun Diesweek elk 
jaar, dat blaten door die microfoon buiten, die keiharde 
muziek en die pontons in het Rapenburg. En die 
bootjesrace! Waarom houden ze de boel niet 
binnenshuis? En roken op straat. Wij hebben een 
rookhok op de tent." Tent is de sociëteit begrijp ik. Dat 
wist ik niet. Vroeger, in de jaren 60-70 heette het 'soc' 
of 'de zaak', vertelt een oude corpsreünist me. "Soos", 
voegt hij er aan toe, "dat kon absoluut niet, dan moest 
je je broek laten zakken." 
 

Op de valreep 
Op het einde van het gesprek, zowat als Janna haar jas 
aandoet, vertel ik dat ik een week eerder naar het 
gastcollege van Lilian Gonçalves in het KOG ben 
geweest, ter gelegenheid van haar eredoctoraat.  Janna 
reageert enthousiast: op initiatief van Alex Castermans, 
hoogleraar Burgerlijk Recht heeft zij met een clubje van 
12 studenten met Lilian Gonçalves The interesting 
Narrative of the Life of Olaudah Equiano (1789), een 
autobiografie over slavernij op plantages besproken ter 
voorbereiding op de uitreiking van haar eredoctoraat. 
Janna vertelt dat Castermans Lilian Gonçalves zo mooi 
had ingeleid tijdens de Dies Natalis in de Pieterskerk. 
Zij vindt het hoopvol dat er mensen zijn zoals Lilian 
Gonçalves, die zich hun hele leven op zo'n rustige en 
waardige manier inzetten voor mensenrechten en 
rechtvaardigheid in deze tijd van politieke onrust. Ik 
vind het hoopvol dat er studentes zijn zoals Janna 
Vermolen. • 
 

(Bewoners)initiatief 

 

DE HEEREN VAN HOUT 
door Wouter Peelen & Erick van Zuylen 
 

 
“de Heeren van Hout” op de 472e verjaardag van Jan van Hout, foto Emile van Aelst  
 
 
 

Jan van Houtkade 
Vrijwel iedereen in Leiden kent de Jan van Houtkade 
wel, de mooie statige kade langs de Zoeterwoudse 
Singel. De kade is vernoemd naar Jan van Hout die 
tijdens de tachtigjarige oorlog, van 1564 tot op zijn 
overlijden op 12 december 1609, stadssecretaris van 
Leiden was. Het is er prachtig wonen, maar ook als je er 
zomers langs vaart is het een plaatje. 
En toch miste er iets op de kade, vonden bewoners 
Wouter en Erick: een sterke band tussen de bewoners. 
Deze spreken elkaar weinig of niet, de ene helft loopt de 
Doezastraat in en de andere helft de Korevaarstraat. 
Directe overburen heb je ook al niet. 
 
Gezelschap  
Daar moest iets aan gedaan worden vonden ze. Ze 
bedachten om het gezelschap “De Heeren van Hout” 
op te richten en eens per maand te gaan borrelen met 
zoveel mogelijk kadebewoners. Op zondag 14 december 
was de aftrap, en hoe kan het anders: dat doe je dan in 
het café op de hoek, Café van Hout. Uitbaters Mark en 
José verwelkomden iedereen met een glas prik. Wouter 
Peelen  en Erick van Zuylen gaven een korte inleiding 
over Jan van Hout en de doelstelling van het gezelschap 
“de Heeren van Hout.”   
Er was speciaal voor 14 december gekozen omdat Jan 
van Hout op deze dag is geboren, ondertussen alweer 
472 jaar geleden. Jan van Hout was een man van stand, 
die etiquette hoog had zitten. Vandaar dat Wouter en 
Erick voorstellen voortaan niet meer “morge” te zeggen 
als je de deur uitkomt, maar “goedemorgen Heer Abe, 
Arthur of Jochem”. Bewoners hoor je al oefenen.   
 

 “De Heeren van Hout” klinkt alsof het uitsluitend een 
herenclub is. Dat is niet het geval en inmiddels weten de 
kadebewoners de laatste woensdag van de maand hun 
weg te vinden naar Café van Hout. Maar ook bewoners 
van de Hoefstraat. (Veel huizen hebben een extra 
achterdeur of voordeur aan de Hoefstraat.)  Er wordt in 
elk geval twee keer per jaar een ‘Familiedag’ gehouden. 
Dit zijn dagen voor het hele gezin, waar de nadruk ligt 
op ‘samen iets ondernemen’. Zo wordt al gedacht aan 
het grootste straatdiner van Nederland, jaarlijks te 
houden met een actie voor een goed doel in Leiden.  
 

Straatdiner voor Xenia  
Naast borrelen en gezelligheid willen ‘de Heeren van 
Hout’ iets doen voor hun naasten in de voetsporen van 
Jan van Hout. Zo hopen zij dit jaar door middel van een 
straatdiner geld in te zamelen voor Jongerenhospice 
Xenia uit Leiden, zij zijn het eerste jongerenhospice van 
Nederland. Xenia wil jongeren met een beperkte 
levensverwachting een ‘thuis’ bieden met zorg op maat. 
Daarbij streven zij naar een zo hoog mogelijke kwaliteit 
van leven voor de tijd die hen nog rest. Xenia is 
gevestigd aan de Kloosterpoort.  
De voorbereidingen voor het eerste straatdiner in de 
Hoefstraat zijn intussen al begonnen. Het streven is om 
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dit evenement begin september 2015 plaats te laten 
vinden in de Hoefstraat.  
 
Bijeenkomst en Heeren van Hout: Ieder laatste 
woensdag van de maand klokke 20.00 uur Café van 
Hout. Wandel gewoon eens binnen! • 
 
 

(Bewoners)initiatief 

 

NACHTBRAKERS 
 
Beste Buurtbewoners, 
Namens de L.V.V.S. Augustinus willen wij u graag vol 
enthousiasme berichten over een straattheater dat de 
straten van de Pieterswijk op 17 tot en met 19 april 
onveilig gaat maken. De Nachtbrakers zal een 
theatervoorstelling zijn die iedereen meeneemt op een 
tocht door de Pieterswijk waarin werkelijkheid en 
fantasie in elkaar zullen overvloeien. Deze tocht is voor 
iedereen die verliefd is op de stad Leiden of benieuwd 
naar de geheimen van de nacht. De bijzondere verhalen 
van de buurtbewoners zijn vrij vertaald en worden 
verteld door de jonge theatermakers van het Augustijns 
theater. Meer informatie en kaartverkoop vindt u op 
www.augustijnstheater.nl . 
Ook willen wij van deze gelegenheid gebruikmaken om 
u te informeren over onze vereniging. Elke maand 
sturen wij een nieuwsbrief naar alle geïnteresseerde 
bewoners van de wijk. Mocht u hierin geïnteresseerd 
zijn, vragen of opmerkingen hebben, mail dan naar 
interni@lvvsaugustinus.nl.  
Ook bent u altijd welkom voor een kopje koffie of een 
kijkje achter onze voordeur. Graag tot ziens! 
 
L.V.V.S. Augustinus, Sociëteit ‘Eigen Huis’ Tara Simais 
Bestuurslid Intern I. Rapenburg 24, 2311 EW Leiden, 
071 5162333 • 
  

 
 

Projectontwikkeling 

 

WONEN AAN DE STERREWACHT 
door Arjan van der Neut  

Wonen aan de  Sterrewacht, impressie Janssen en De Jong Projectontwikkeling BV 
Bodegraven 
 
 ‘Wonen aan de Sterrewacht’ is de projectnaam voor de 
30 woningen die voor het terrein van het oude Van der 
Klaauw laboratorium aan de Kaiserstraat en 
Sterrewachtlaan ontwikkeld zijn. Het gaat om 
verschillende typen woningen, namelijk veertien 
appartementen, drie cottagewoningen, een poortwoning 
en twaalf stadswoningen. Onder de stadswoningen 
komen een parkeergarage en bergingen voor de 
appartementen. De drie bestaande cottagewoningen 
blijven staan, en worden naar verwachting op een later 
moment verkocht door de Universiteit Leiden. De 
stadswoningen hebben een groot terras op het zuiden, 
de appartementen en poortwoning een balkon, 
eveneens op het zuiden. Voor het plan is in 2009 een 
bouwvergunning afgegeven, de sloop van de oude 
bebouwing is voorbij.  
 

Singelpark 
De route van het Singelpark gaat achter de nieuwe 
huizen langs, richting 5e Binnenvestgracht. Hoe hij 
vandaar uit verder loopt is nog niet bekend. Een 
speciale werkgroep van de  gemeente gaat dat nog 
invullen. Het binnengebied waar de cottagewoningen en 
stadswoningen aan grenzen blijft eigendom van de 
Universiteit Leiden.  
 
 
Start verkoop 
Op vrijdag 27 maart 2015 is de verkoop van de 
woningen gestart. Daarbij zijn de makelaars Graal en De 
Laat Fides ingeschakeld. De belangstelling is zeer groot. 
Tot begin maart 2015 hebben al meer dan 1.000 mensen 
belangstelling getoond. Zie ook: 
www.wonenaandesterrewacht.nl  
 

Buurtbewoners  
Buurtbewoners waren in het verleden nauw betrokken 
bij de ontwikkelingen rond het oude Van der Klaauw 
Laboratorium op het terrein en de nieuwbouw van 
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woningen. Wie wil meepraten over het vervolg—er zijn 
nog genoeg zaken die met de projectontwikkelaar 
besproken kunnen worden zoals  aan- en afvoer bij de 
bouwactiviteiten, het weghalen van de kelders van het 
oude Van der Klaauwlaboratorium, de inrichting van 
het terrein en de aansluiting bij het Singelpark—kan dat 
laten weten aan Inge Bochardt: imboch@gmail.com of 
de ontwikkelingsmanager Arjan van der Neut: 
a.vanderneut@jajo.com • 
 
 

Dieren in de wijk 

 

DE GAAI 
door Jacques van Alphen 
 

De gaai, vroeger tot ongenoegen van onze Waalse 
vrienden bekend als Vlaamse gaai, is een van de vogels 
die zich pas kortgeleden in de stad heeft gevestigd. 
Vroeger een schuwe bosvogel, nu een waakzame, maar 
brutale tuinbewoner die in hoog tempo de pinda’s van 
de voertafel verwijdert. De schuwheid van de gaai was 
het gevolg van de genadeloze vervolging door jagers. 
Omdat gaaien nesten plunderen en eieren en jonge 
vogels eten werden ze beschouwd als schadelijk. 
Gaaien zijn alleseters. In de broedtijd zijn het geduchte 
rovers van de eieren en jongen van andere vogels en 
eten ze insecten en slakken, terwijl ze zich ’s winters 
vooral voeden met zaden en bessen, of kadavers van 
andere dieren eten.  
  

 
Gaai, foto Luc Viatour, www.lucnix.be 
 
Bosbouwers 
Eikels vormen het belangrijkste voedsel gedurende de 
winter. Gaaien verzamelen eikels en vervoeren die in 
hun snavel of keelzak om ze elders in de grond te 
verstoppen. Zo leggen ze een wintervoorraad aan, die 
ze in tijd van schaarste aanspreken. Dat laatste is een 
grote cognitieve prestatie: de exacte plaats onthouden 
van honderden verstopte eikels, en die plaatsen 
herkennen, zelfs als de omgeving is veranderd doordat 
planten in de winter zijn afgestorven of de plek met 

sneeuw is bedekt. Bij het verstoppen van eikels maken 
ze zo min mogelijk geluid en kijken goed of ze niet door 
soortgenoten worden bespied. Maar gaaien proberen 
altijd hun soortgenoten onopvallend in de gaten te 
houden en plunderen graag de opslagplaatsen van hun 
concurrenten. Niet alle verstopte eikels worden weer 
opgegraven. Als er voldoende ander voedsel is dan zal 
een gaai zijn voorraad niet aanspreken.  En als een gaai 
ten prooi valt aan een sperwer of havik, verdwijnt 
daarmee de kennis waar de eikels van deze gaai verstopt 
zijn. Zo zorgen gaaien dat het bos zich kan verjongen, 
of voor herbebossing van verlaten akkers en niet meer 
begraasde heidevelden.  
 

 
Foeragerende gaai met eikel, foto Internet 
 
Een Zweedse studie berekende dat de verspreiding van 
eikels door gaaien tussen de € 4300 en € 20.000 per 
paartje gaaien per jaar uitspaarde aan kosten die anders 
zouden zijn gemaakt om jonge bomen te planten! Dat is 
een besparing van € 1850 tot € 8300 per hectare! 
Andere onderzoekers gebruikte eikels met daarin radio-
transmitters om vast te stellen dat eikels verstopt 
werden tot wel 500 meter van de plaats waar ze waren 
gevonden.  
 

Na de ijstijd 
Tijdens de laatste ijstijd waren de eiken (en de gaaien) 
verdwenen uit west en noord Europa en 
teruggedrongen naar de Balkan en ten zuiden van de 
Pyreneeën.  Na de ijstijd hebben de gaaien de eiken, stap 
voor stap, weer teruggebracht. Omdat eikenbomen 
afkomstig uit de Balkan erfelijk verschillen van eiken uit 
het Iberisch schiereiland, weten we dat de rekolonisatie 
van Nederland na de laatste ijstijd zowel vanuit de 
Balkan als vanuit Spanje heeft plaatsgevonden. Gaaien 
zijn dus een belangrijke soort voor het in stand houden 
van de Europese bossen.  
 
Intelligentie 
De intelligentie van gaaien is de laatste jaren onderzocht 
in klassieke experimenten. Een ervan gaat over 
zogenaamde objectpermanentie: een criterium dat 
Piaget gebruikte om de ontwikkeling van kleine 
kinderen te onderzoeken. De onderzoeker laat een 
aantrekkelijk voorwerp zien aan het kind en verstopt het 
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daarna onder een van twee omgekeerde emmertjes, om 
vervolgens te kijken of het kind dan weet waar het 
object is gebleven. Of kinderen slagen voor deze test 
hangt of van hun leeftijd. Gaaien slagen er met vlag en 
wimpel voor. 
In een andere proef  kregen gaaien een lekker stukje 
voedsel aangeboden in een glazen cilinder. Het voedsel 
dreef op het water in de cilinder, maar het waterniveau 
was zo laag, dat de gaaien er niet bij konden. De gaaien 
hadden de beschikking over een bakje met grind. Al 
snel leerden ze om net zo lang steentjes in de cilinder te 
gooien tot het waterniveau zo hoog werd dat ze het 
voedsel konden pakken. Daarmee evenaren gaaien 
andere kraaiachtigen en mensapen, die zich door het 
gebruik van gereedschap toegang verschaffen tot 
voedsel waar ze anders niet bij zouden kunnen. 
 

Liefdesleven 
Gaaien zijn zangvogels, net als andere kraaiachtigen. Je 
zou dat misschien niet vermoeden als je het rauwe 
geschreeuw hoort waarmee ze elkaar waarschuwen 
voor gevaar, maar ze kunnen ook zuivere tonen 
produceren en heel goed imiteren. Ze zingen niet hard, 
alsof ze het meer doen om zichzelf plezier te doen dan 
om het aan soortgenoten  te laten horen. Dat zingen 
doen ze eigenlijk alleen in het voorjaar. Dan zie je ze 
ook in groepen achter elkaar aan vliegen, gedrag dat 
waarschijnlijk te maken heeft met partnerkeuze. Het is 
opmerkelijk dat het liefdesleven van de Euraziatische 
gaaien weinig aandacht heeft gekregen van 
wetenschappers, terwijl dat van verschillende 
Amerikaanse soorten tot in detail is bestudeerd. Er valt 
dus nog veel te leren over het gedrag van gaaien. 
 
De gaai als stadsvogel 
Als u jonge eikenboompjes moet verwijderen uit uw 
plantenbakken, er pinda’s zitten in uw bloempotten of 
als de jongen uit het merelnest in uw tuin plotseling zijn 
verdwenen, terwijl ze nog veel te klein waren om uit te 
vliegen, dan is de kans groot dat de gaai daarvan de 
oorzaak is. Deze slimme vogels hebben geleerd dat de 
stad relatief veilig is omdat er minder risico is om door 
roofvogels gepakt te worden en ontdekt dat, hoewel er 
in de stad minder eikels zijn te vinden, er een variabel 
aanbod is van menselijke voedselresten, vetbollen en 
pindasnoeren. Daarmee is de stad een fraaie en 
interessante vogel rijker geworden. • 
 
 

 

 

(Bewoners)initiatief 

 

STADSARCHEOLOGIE 
door Marjolijn Pouw 
 

De plaatsing van ondergrondse containers in de 
binnenstad heeft verheugende bijverschijnselen. Op alle 
plekken waar containers komen gaan archeologen naar 
de resten van het verleden op zoek. Dat gebeurt met 
een grondboor, die meer dan drie meter diep kan. Op 
26 plaatsen volgt uitgebreider onderzoek waarbij de 
grond afgegraven wordt. Leiden bestond al voor de 13e-
-eeuw, de tijd van de eerste geschreven bronnen, maar 
over de tijd daarvoor is weinig bekend. Hoe de stad is 
ontstaan en gegroeid is nauwelijks na te gaan, maar 
graven in de oude afvallagen helpt. Uit scherven en 
huisafval is een hoop af te leiden over vroegere Leidse 
gemeenschappen.   
Na de aftrap op 29 januari, toen de wethouders Laudy 
en Strijk een boorproef uitvoerden, is men in de tweede 
helft van maart begonnen met uitgebreider onderzoek. 
De aannemer die de afvalcontainers plaatst en RAAP 
Archeologisch Adviesbureau West Nederland Leiden 
doen dat samen. Plaatsen waar containers komen 
worden tot op een diepte van drie meter door de 
aannemer laag voor laag afgegraven, de archeologen 
fotograferen wat er tevoorschijn komt, of leggen het op 
tekening vast. . Bewoners die komen kijken worden er 
bij betrokken, en soms ook ingeschakeld. Ze krijgen 
uitleg van de archeologen. Misschien komt er een 
tentoonstelling van wat er allemaal is gevonden. Zie ook 
https://www.erfgoedleiden.nl/. • 
 

 
 De wethouders Laudy en Strijk aan het boren op het Pieterskerkplein, foto Sarah Hart 
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Projectontwikkeling 

WITTE SINGEL - DOELENCOMPLEX 
door Anneke van Bergen en Henegouwen, Vastgoedbedrijf 
Universiteit Leiden 
  

 
Doelencomplex gezien vanaf de Witte Singel, afbeelding Internet 

 
Besluit College van Bestuur 
In december 2014 heeft het College van Bestuur van de 
Universiteit Leiden voor de herontwikkeling van het 
Witte Singel-Doelencomplex een voorbereidingskrediet 
beschikbaar gesteld. Hiermee is de verkenningsfase 
afgerond en kunnen nieuwe stappen worden gezet. 
 

Definitiefase 
In de komende maanden werkt de universiteit aan een 
ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen. De 
faculteit vertaalt haar visie naar een Humanities 
Campus Concept. De gemeente Leiden werkt een Nota 
van Uitgangspunten uit. Dit document geeft kaders 
voor met name de stedenbouwkundige kant aan de 
herontwikkeling.  
Het is nog niet bekend in welke mate nieuwbouw 
en/of casco-renovatie gepleegd gaat worden. Er zijn 
varianten mogelijk met grootschalige (casco) renovatie 
en beperkte nieuwbouw. Er is gekozen voor een plot 
gebonden, gefaseerde ontwikkeling van de campus: 
gebouw voor gebouw. Hierdoor kunnen de plannen 
steeds optimaal afgestemd worden op de ontwikkeling 
van de Faculteit der Geesteswetenschappen en kan het 
onderwijs ondertussen doorgaan. 
 
Informatiemarkt 
Halverwege dit jaar organiseert de universiteit een 
informatiemarkt voor omwonenden, betrokkenen en 
ieder ander die geïnteresseerd is. Naast informatie over 
het proces en de planning wil de universiteit tijdens een 
rondleiding graag laten zien hoe de faculteit gehuisvest 
is en wat de drijfveren zijn voor de herontwikkeling.  
 
Klankbordgroep 
Na de informatiemarkt start een klankbordgroep 
waarin verschillende belangengroepen vertegen-
woordigd zijn. Ook de gemeente Leiden neemt hieraan 
deel. Voor de samenstelling van de klankbordgroep 
wordt in overleg met de gemeente Leiden een selectie 
gemaakt voor een goede afspiegeling van de wijk.    

Wanneer halverwege 2016 het gebouwontwerpproces 
van start gaat, ontstaan er deelprojecten en wijzigt de 
samenstelling van de klankbordgroep automatisch mee.  
Meer informatie:  www.toekomstwsd.leidenuniv.nl. •  
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Bestuur 

 

LEDENVERGADERING 2015 
Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen voor de 
Ledenvergadering  

� Op 28 april  
� In Ars Aemula Naturae, Pieterskerkgracht 9 
� Van 20.00 tot 21.30 

 
Agenda 

1. Opening. 
2. Vaststelling van de agenda. 
3. Verslag LV 2014 (zie website, geprinte 

exemplaren beschikbaar)  
4. Jaarverslag 2014 (zie website, geprinte 

exemplaren beschikbaar)  
5. Bestuursaangelegenheden: 

a. Aftredend: Jacqueline Mos, Coert Streng  
Voorstel tot benoeming als lid van het 
bestuur: Aart Martin de Jong  

b. Voorstel benoeming als bestuurslid met 
de functie van penningmeester: de 
kandidaat zal ter vergadering pas bekend 
worden, aangezien Minerva daarover 
pas op 24 april beslist. 

c. Voorstel benoeming  als lid van de 
kascommissie: er zijn inmiddels 
kandidaten benaderd, maar de 
definitieve kandidaat is bij het ter perse 
gaan nog niet bekend, het gaat om een 
opvolger voor Marjolijn Pouw. Zij 
treedt volgens rooster af.  

d. Vacature: er is een vacature, gezien de 
samenstelling van het bestuur gaat de 
voorkeur uit naar een vrouw. 
Kandidaten wordt verzocht zich voor 
de vergadering bij het bestuur te 
melden.  

6. Voortgang proces ontwikkeling wijkvisie 
7. Overige plannen van de wijkvereniging voor 

2015 
8. Rondvraag. 
9. Sluiting van het huishoudelijk gedeelte en tijd 

voor een borrel. 
 

 
Ledenvergadering, foto Carlo van Praag 

Bestuur 

 

WOONGENOT IN DE TOEKOMST 
door Marjolijn Pouw 
 
Discussie over Toekomstbeelden  
Op 15 januari organiseerde de wijkvereniging een goed 
bezochte bijeenkomst over ontwikkelingen in onze 
binnenstad. Het bestuur is bij allerlei discussies erover 
betrokken en wil weten of zijn gedachten nog 
overeenstemmen met die van de achterban. Het wil 
beïnvloeding over en weer van gemeente en bewoners 
vergroten. Maar hoe doe je dat?  
Een aantal buurtbewoners had bij de jaarlijkse borrel in 
september al te kennen gegeven dat ze graag mee willen 
praten. De omgeving waarin mensen willen wonen 
beïnvloedt hun standpunt over zaken als 
studentenhuisvesting, het tracé van bussen, 
winkelleegstand, of horecavergunningen. Het bestuur gaf 
op 15 januari de aftrap van wat hopelijk zal uitgroeien tot 
een reeks discussiebijeenkomsten over zulke kwesties.   
 

 
Aftrap discussie toekomstbeelden, foto Ludo van Oyen 
 
Jan Pieters voorzitter wijkvereniging  
Onze wijk, met zijn bedrijven, organisaties, winkels en 
scholen is economische gezien voor de stad van groot 
belang. Maar zoiets heeft geen basis zonder bewoners, of 
het nou om permanente bewoners gaat of studenten en 
werkende jongeren zo betoogde Jan Pieters, sinds 
december de voorzitter van onze wijkvereniging, in zijn 
aftrap. Leiden heeft de dichtstbevolkte binnenstad van 
Nederland, en van alle Leidse binnenstadwijken is onze 
wijk de grootste en meest gevarieerde. Met winkels, 
horeca, bedrijven, ambtelijke organisaties, sociëteiten en 
scholen. Leiden verandert snel, wij kunnen veranderingen 
sturen, in plaats van dat ze ons overkomen.  
In de door het stadsbestuur uitgezette lijnen voor de 
toekomst zijn wissels mogelijk, maar verander je de koers 
dan is dat uiteraard niet zonder gevolgen. Zo heeft het 
vorige college van B&W veel gedaan om meer woonruimte 
te krijgen voor studenten. Sinds enige tijd mogen in de 
stad woonhuizen vertimmerd worden tot 
studentenkamers. Deze zogenaamde ‘verkamering’ is goed 
voor studenten, maar kan ten koste gaan van de bouw van 
appartementen voor gezinnen, alleenstaanden of senioren 
en voorzieningen in de stad. De ruimte wordt nou eenmaal 
niet groter, fysiek niet en financieel al evenmin. Studenten 
hebben een ander uitgaanspatroon dan gesettelde mensen. 
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We zijn een bewonersvereniging, maar wat willen we? 
Waar moet de nadruk komen? Hoe verhoudt zich dat tot 
het onlangs door de gemeente vastgestelde Programma 
Binnenstad? Het bestuur wil daar graag een helder beeld 
van hebben als het namens de leden optreedt.  
 
Aart van Bochoven Blaauwbereg Advies 
Aart van Bochoven van Blaauwberg Advies besprak 
vervolgens de vragen waarvoor we ons bij alle 
ontwikkelingen zien gesteld. Hoe houden we het centrum 
vitaal? Wat zijn de economische pijlers van onze 
binnenstad? Welke rol hebben ondernemers, bewoners en 
overheid? Centrummanagement gaf Blaauwberg de 
opdracht om dat in kaart te brengen, hun rapport kwam 
onlangs uit onder de titel Made in Leiden (zie 
www.blaauwberg.nl ).  
De Pieters- en Academiewijk is de dichtstbevolkte 
binnenstadswijk van Nederland. Hij verschilt nogal van de 
andere Leidse wijken en vergelijkbare binnenstadswijken 
elders. 28% Van de arbeidsplaatsen is handel en horeca; er 
zijn veel tijdelijke bewoners die gemiddeld 5 jaar blijven 
hangen (13 jaar in andere wijken van de stad) ; 58% is 
hoogopgeleid (in andere wijken 49%); 21%  heeft een 
sociale uitkering (in andere wijken 40%);  21% komt uit 
het buitenland en je vindt in de wijk meer kleine 
ondernemingen dan elders. Talent genoeg om beweging 
in het geheel te houden, maar hoe kan je dat het beste 
aanboren? Hoeveel invloed krijgen bewoners?  
 
Joke Busschots Economie071 
Joke Busschots van Economie071, een verzameling 
buurgemeenten, ondernemers, en instellingen die nauw bij 
de economische ontwikkeling van Leiden is betrokken, 
gaf aan hoe de groep de ontwikkelingen probeert te 
beïnvloeden. Men zoekt nieuwe mogelijkheden om samen 
te werken en stelt een economische agenda op. Leiden is 
een gewilde vestigingsplaats. Economie en omvang blijven 
voorlopig groeien, maar de mogelijkheden voor ruimte 
zijn beperkt. Hoe kan je de omgeving benutten? We leven 
in een participatiesamenleving, maar hoe realiseer je dat? 
De vraag drong zich op waarom bewonersverenigingen 
niet in Economie071 zijn opgenomen, maar maar 
misschien komt dat nog. (Zie voor het programma 
www.leiden.nl/economie071). 
 
Jet van Haastrecht Programmamanager Binnenstad  
Jet van Haastrecht, Programmamanager Binnenstad, ging 
in op de veranderingen, zoals omschreven in het 
Programma Binnenstad. Het gemeentebestuur heeft dat 
programma onlangs als bepalend voor de komende jaren 
vastgesteld. De thema’s zijn: Gastvrijheid: hoe vind ik 
mijn weg in Leiden? Schoon en veilig: hoe voorkom je 
vervuiling, en zorg je dat bestrating en belichting in orde 
zijn? Beleving: is Leiden een uitgaansstad waar studenten, 
bewoners en toeristen aan hun trekken komen? De 
prachtige stad: hoe staat het met de inrichting, hoe 
verbeter je de lelijke plekken?  
Wonen, werken en recreëren staan soms op gespannen 
voet. Hoe kan je dat voorkomen? Veel is nog oningevuld 
en moet in de loop van de tijd helder worden. De 
uitvoering is door bewoners wel degelijk te beïnvloeden. 

De gemeente wil graag weten wat bewoners vinden en 
knelpunten aanpakken. Er is een lijst opgesteld van 
‘inspanningen’ uit het programma, die op hun effect 
beoordeeld zuden kunnen worden. Aan de hand van de 
uitkomst zouden we verder kunnen praten 
 
Discussie 
De discussie leverde van alles en nog wat op aan beelden 
en gedachten, die op de gebruikelijke flappen zijn gezet. Ze 
worden door  het bestuur samengevat voor het vervolg. 
Wie weet schrijft iemand er een stuk over voor de nieuwe 
Hart van de Stadkrant. Voelt u zich geroepen? Geef dan in 
maximaal 1000 woorden aan waar het op aankomt als we 
het in onze wijk over woongenot hebben.  
Graag voor 1 augustus  inleveren bij info@pieterswijk.nl. 
Per post kan ook, VvPA Postbus 11061, 2301 EA Leiden 
 

Bestuur 

 

ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS 

 
Container met pas, foto gemeentelijke website 
 
De plaatsing van ondergrondse afvalcontainers in onze 
wijk is nog niet afgerond, verschillende bewoners maakten 
bezwaar, voor een aantal locaties is de plaatsing   
opgeschort. De gemeente bekijkt deze opnieuw en wijst 
ofwel de locaties definitief toe, waarna beroep bij de Raad 
van State mogelijk is, ofwel de gemeente bepaalt een 
nieuwe locatie waarna de gebruikelijke zienswijze - 
procedure volgt. Waar vertraging ontstaat blijft de situatie 
bij het oude en wordt de vuilnis voorlopig als vanouds 
opgehaald. Bewoners zijn per brief ingelicht, informatie is 
ook te vinden op de site van de gemeente: 
http://www.leiden.nl/ondergronds.  
 
Vuilniszakken 
Vuilnis kan in de gewone, ouderwetse, zwarte supermarkt 
vuilniszakken van 60 liter (60 bij 80 cm) in de containers 
worden gestort met een pasje per adres, dat de meeste 
bewoners intussen al hebben gehad, of binnenkort in hun 
brievenbus krijgen. Gewone studentenhuizen krijgen meer 
pasjes, afhankelijk van het aantal bewoners. Bij het nieuwe 
DUWO studentencomplex aan de Langebrug is bij ieder 
huurcontract een pasje ‘ingebakken’. Per container worden 
65 tot 70 passen uitgereikt.  
 
Container 
De container registreert het aantal klepbewegingen per pas. 
Technisch gezien is het dus mogelijk om achteraf te 
bepalen welke pas, op welke moment voor welke container 
is gebruikt. Men kan geen direct verband leggen tussen pas 
en de persoonsgegevens van de gebruiker, dat is vanwege 
de privacy geblokkeerd met een zogeheten chinese wall. 
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Elke pas is gekoppeld aan de twee dichtstbijzijnde 
containerlocaties. Wie wil kan een derde containerlocatie 
aanvragen via het KlantContactCentrum van de 
gemeente: telefoon 14071. Tenslotte enkele vragen uit de 
wijk (in cursief), met de antwoorden van onze 
contactpersoon bij de gemeente 
 
Parkeerplaatsen 
Hoevee l  parkeerp laats en  voor  vergunninghouders  zu l l en  
er  v erdwi jnen? 
Dat is na het definitieve aanwijsbesluit door de gemeente 
pas definitief te bepalen. Naar aanleiding van de 
ingediende zienswijzen kunnen de nu voorlopig 
aangewezen locaties nog wijzigen. Naar het zich nu laat 
aanzien zullen er tussen de vier en zes parkeerplaatsen 
worden onttrokken aan de openbare ruimte. 
 
Zonneveldstraat 
Waarom dr i e  conta iners  op  é én  lo ca t i e?  
Een ondergrondse container heeft een capaciteit van 5000 
liter. Op een container kunnen ± 65 tot 70 huishoudens 
worden aangesloten die op een maximale loopafstand van 
ongeveer 125 meter liggen. Dit wordt ook wel het 
verzorgingsgebied van de container genoemd. In het 
verzorgingsgebied van de containers aan de 
Zonneveldstraat ontwikkelt en bouwt DUWO nabij de 
Langebrug – Boomgaardsteeg een groot 
studentenhuisvestingcomplex. Met deze ontwikkeling is 
rekening gehouden bij de voorlopige aanwijzing van de 
locaties en de benodigde capaciteit. Vandaar dat het drie 
containers zijn geworden op één locatie. 
 
Papengracht 
Waarom v i e r  conta iners  zo  d i ch t  b i j  e lkaar? 
Op de Papengracht staan momenteel vier bovengrondse 
containers voor de inzameling van glas en papier. Om een 
beter straatbeeld te creëren op de hoek van de 
Papengracht en de Breestraat wil de gemeente deze vier 
bovengrondse containers vervangen voor twee 
ondergrondse containers voor glas en papier. Daarnaast 
worden er twee ondergrondse containers geplaatst voor 
de inzameling van  huisvuil. Samen maakt dit vier 
ondergrondse containers. 
 

Glas- en papierbakken hoek Zonneveldstaat  ǀ 
Langebrug 
Deze z i jn  vaak overvo l ,  met  a l s  g evo lg  dat  e r  v e e l  
a fva l  naas t  de  bakken wordt  g edeponeerd .  Houdt  de  
g emeente  r ekening  met  extra  gebru ik i .v .m.  de  komst  
van he t  s tudentenhuisves t ing complex? 
Uiteraard anticiperen we op het extra gebruik van de 
bovengrondse glas- en papierbakken als gevolg van het 
toekomstige studentenhuisvestingcomplex aan de 
Langebrug. De bovengrondse glas- en papiercontainers 
zullen op termijn ook ondergronds worden gemaakt en 
daarmee zal de capaciteit verviervoudig worden. Van deze 
ontwikkeling houden we jullie op de hoogte. Naar 
verwachting zal dit in het tweede kwartaal van 2015 
worden opgepakt. 
Tarieven 
Worden deze  verhoogd? 
Nee. 
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INFORMATIE-AVOND ZONNEPANELEN 
 
Voor belangstellenden organiseert uw wijkvereniging i.s.m. 
de stichting EnergiekLeiden en de gemeente in mei een 
zeer praktische informatieavond over de aantrekkelijke 
mogelijkheden van energieopwekking via zonnepanelen. 
EnergiekLeiden heeft reeds met succes het proces van 
collectieve aanschaf en plaatsing van zonnepanelen in 
andere wijken georganiseerd en begeleid. Zie hun website 
www.energiekleiden.nl. Op de bijeenkomst krijgt u 
informatie over de technische aspecten, kwaliteitsgaranties 
en regelgeving (van belang in onze wijk met zijn vele 
monumenten), aantrekkelijke financieringsmogelijkheden 
die de gemeente biedt, en de organisatorische aanpak 
(offerte aanvragen, verkrijgen van vergunningen, en 
dergelijke). 
 
Datum:   maandag 18 mei 
Plaats:   Ars Aemula Naturae 
Adres:   Pieterskerkgracht 9-A 
Aanvang:  20:00 [inloop vanaf 19:45] 
 
Het bijwonen van de informatieavond is kosteloos, 
maar meldt u zich wel even via de mail aan bij Ludo 
van Oyen, valquest@cs.com – of telefonisch 06 53 
487151. 
 
Ook interessant is de brochure van Erfgoed Leiden m.b.t. 
energiebesparingsmogelijkheden in onze wijk: zie 
www.erfgoedleiden.nl/onderzoek/publicaties/573. Uw 
wijkvereniging zal ook hierover in de naaste toekomst een 
informatieavond organiseren, speciaal gericht op dak-, 
wand- en vloerisolatie. 
 

Bestuur 

 

ONZE WIJK IN DE TOEKOMST 
Het bestuur van de wijkvereniging wil een discussie op gang brengen 
over de vraag wat de toekomst zal zijn van onze wijk. De meeste 
mensen hebben daar ergens in hun achterhoofd wel een idee van en 
zo’n beeld heeft soms verstrekkende gevolgen voor de standpunten die 
je inneemt over gemeentelijke  plannen en voorstellen. Vandaar dat 
het bestuur iedereen uitnodigt om op te schrijven in wat voor een wijk 
je over vijf of tien jaar denkt, of hoopt te wonen. Graag opsturen naar 
info@pieterswijk.nl, of VvP&A (PAL) postbus 11061, 2301 
EA Leiden. 
 
Hiernaast een eerste poging van Jan Pieters, sinds kort voorzitter van 
onze wijkvereniging. De nadruk ligt op de kwaliteit van wonen, we 
zijn per slot een bewonersvereniging. Ondernemers, winkeliers, musea, 
en Centrummanagement, ze proberen allemaal Leiden op te stoten in 
de vaart der volkeren. Dat is prima, maar het is goed dat wij als 
wijkvereniging ons vooral richten op wonen. Daar is onze inbreng bij 
beleid van belang.  
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Het bestuur 
Een droom van een stad 
Onze wijk is een belangrijk deel van de binnenstad met 
belangrijke functies voor andere wijken, zelfs voor steden 
en dorpen om Leiden heen. Wat onevenwichtig is voor de 
wijk kan in het grotere geheel juist zorgen voor een goede 
balans. Een belangrijke vraag voor onze wijk is dus: wat is 
Leiden voor een stad over zeg tien jaar? Ik hoop dat het 
een stad is met veel ontmoetingsplaatsen: parkjes, 
koffiehuizen, leuk om in rond te lopen en naar mensen 
kijken. Ook een stad met interessante winkels. Geen 
onderdelen van grote ketens maar met aparte collecties. 
Waar je wat kunt uitproberen en die daarna precies het 
goede voor je bestellen. En een paar interessante 
boekwinkels. Ook een stad met markten, niet alleen op 
woensdag en zaterdag, maar ook bij wijze van evenement. 
Op het eerste gezicht wijkt dat misschien niet zoveel af 
van wat er nu is, maar er zijn wel functies bij die onder 
druk staan. En concrete beleidsbeslissingen beïnvloeden 
zoals minder openbaar vervoer door de Breestraat, of het 
toestaan van ‘verkamering’.  
 
Ontmoetingsstad 
Laten we beginnen met ‘ontmoeten’. Leiden is een 
studentenstad, en dat geeft gezellige reuring. Het Van der 
Werfpark is op zonnige dagen een feest. Veel terrasjes 
doen het goed, cafés zitten vol. Ja, en natuurlijk ook de 
kroegen ’s nachts. Ik kan me niet voorstellen dat de 
universiteit naar Den Haag verhuist. Onze wijk barst van 
de studenten en wat mij betreft houwen zo. Het vraagt 
wel goede gedragsregels, maar dat is prima te doen. Die 
jonge populatie geeft ook een accent aan het 
winkelaanbod: veel voor de ‘snelle hap’ maar ook relatief 
modieuze kleren--net niet alles wordt besteld via internet. 
Blijft het zo? Nee, de universiteit verandert. Misschien 
komen er wel meer ‘start-ups’ naast de universiteit, en niet 
alleen in het Bio Science Park. Zo’n ‘ontmoetingsstad’ 
trekt bepaalde mensen aan en bepaalde bedrijven en 
winkels. Maar omgekeerd moet de stad die mensen ook 
wat te bieden hebben.  
 
Garenmarkt 
Ik zie in ieder geval een fors ‘zwerfgebied’ dat wil zeggen 
straten waar je je als voetganger thuis voelt. Weinig 
gemotoriseerd verkeer, en wat er rijdt geluidarm en 
langzaam, niet opdringerig. Met kleine busjes voor het 
openbaar vervoer. Natuurlijk veel groen. Weinig 
geparkeerde auto’s langs de grachten en al helemaal niet 
op de Garenmarkt. Dat moet een plein worden met een 
jeu de boules baan, gras, en meer bomen. Iets dat 
doorloopt, vanuit het Van der Werfpark naar de 
Korevaarstraat. Een dagterras is ook niet weg, beetje in 
het midden. De Garenmarkt is dan nog best geschikt voor 
ontmoetingsevenementen zoals  een jaarlijkse oude 
boekenmarkt of eentje voor Europese ambachtelijke 
kazen, honing breikunst en andere technieken die waarde 
aan het leven toevoegen. De Hoogvliet? Voor dat stuk 
‘gedurfde’ architectuur is geen plek. Eén heel grote 
trompe  l’oeil of een ander gebouw. Dat zijn de enige 
mogelijkheden. 
 

Bewoners 
Er moet dan wel aan bepaalde voorwaarden worden 
voldaan. Natuurlijk, de binnenstad moet autoluw zijn, 
Maar er is meer. De woonfunctie moet erg aantrekkelijk 
zijn en wel voor uiteenlopende groepen: studenten,  ex-
pats, alleenstaanden, ouderen, samenwonende jongeren, 
gezinnen met kinderen,  mensen met een kleine en een 
grotere beurs. Ik hoop op meer gezinnen. We moeten ook 
heel veel mensen op een vierkante kilometer hebben. Als 
je dan een kooruitvoering wil geven, krijg je de zaal ten 
minste vol, dan kunnen er ook veel winkels blijven. 
Hoewel de wijk een onderdeel is van de stad, moet ook 
binnen de wijk evenwicht bestaan tussen verschillende 
groepen bewoners. “In de binnenstad kunnen er niet 
genoeg studentenkamers zijn”, is geen goed uitgangspunt. 
Dan worden teveel voorzieningen de buitenwijken in 
geduwd, waar zij het moeilijk zouden krijgen. 
 

 
De rust van het Galgewater rond 1900, collectie Koert van der Velde 
 
Cultuur 
En dan de cultuur. Het Rijksmuseum van Oudheden is 
schitterend, en mag best nog wat groter. Onze Pieterskerk 
is een prachtige locatie voor grote bijeenkomsten, maar 
kan ook gebruikt worden voor lokale evenementen. 
Misschien houden we er over tien jaar onze 
ledenvergaderingen en discussiebijeenkomsten wel (hangt 
ook een beetje af van het ledental tegen die tijd). Het grote 
feest als de wijkvereniging 50 jaar bestaat, gaat daar 
natuurlijk plaatsvinden. Ik zie ook een andere functie voor 
bibliotheken. Dat worden informatiecentra, en onze wijk 
krijgt er een stuk of drie. De bibliotheek is geabonneerd op 
alle (vak)tijdschriften en andere informatiebronnen in 
binnen- en buitenland. En de bibliothecaris weet daarin de 
weg. Specialistische kennis op allerlei gebied binnen 
handbereik. Voor het uitwerken van een idee, het 
inschatten van de levensvatbaarheid van een nieuw bedrijf, 
of een beschrijving van een nieuwe dateringtechniek voor 
tufsteen uit het Gerecht, ga je in de toekomst naar de bieb.  
Er worden vaak evenementen gehouden. Maar dan wel 
evenementen die passen bij de wijk. Bijvoorbeeld rond 
boeken films en vaak muziekuitvoeringen op leuke 
locaties. Maar een enkele keer ook een ‘uitbarsting voor de 
jeugd’ met hossen en stampen. Er wonen per slot ook heel 
veel twintigers in onze wijk. Maar niet meer dan een heel 
enkele keer en goed georganiseerd. Voor al die andere 
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keren moeten deze wijkbewoners toch uitwijken naar 
plaatsen die meer geëigend zijn. 
 
Fietsen? 
Fietsen, praat me niet van fietsen. Laatst zag ik drie fietsen 
aan elkaar geketend met kettingsloten, kunstig 
opgestapeld tot een beeldhouwwerk van wel twee meter. 
Eigenlijk prachtig, en het moet erg leuk zijn geweest (en 
knap!) zo te wringen en te sjorren dat die fietsen  bleven 
staan, maar je kon de steeg niet meer door. Als ze nog een 
tijdje in tal en last toenemen, moet er een kentering 
komen. In mijn toekomststad zijn er alleen opblaasbare 
fietsen. Je laat ze leeg lopen op de plek van bestemming, 
en pompt ze in een oogwenk op als je weer weggaat (in 
elke gevel zit minsten een pomp). Een voordeel is ook dat 
als je ergens tegenaan botst, de fiets meegeeft. 
 

  
Fietskunstwerk, afbeelding Internet 
 
Balanceeract 
Dat wordt wel een 
balanceer act. Veel 
mensen dicht op elkaar, 
veel cafés en 

ontmoetingsplaatsen, 
veel studenten maar 
toch ook een heel 
gevarieerde bevolking 
met veel groen en, 
weinig blik voor de deur 
of  langs de grachten, en 
dan ook nog goed 
bereikbaar. Het zijn 

geen zaken die automatisch tot stand komen. Evenwicht 
tussen leefbaarheid en bereikbaarheid, evenwicht in de 
bevolkingssamenstelling, kamerverhuur en andere 
huisvesting, tussen winkels en horeca, het komt niet 
automatisch tot stand. ‘De markt’ in zijn eentje zorgt daar 
niet voor. Markten zijn immers heel vaak incompleet, of 
ontbreken zelfs. Als de vastgoedexploitant een contract 
sluit met een huurder (winkel, café, een gezin, of een 
kamerhuurder) dan zit de buurt niet mee aan tafel, terwijl 
hij van zo’n contract wel lusten en de lasten ondervindt.  
Mijn toekomstige Leiden heeft een evenwichtige 
bevolkingssamenstelling, een gevarieerd aanbod van 
diensten en functies, en een bestuur dat niet Gods water 
over Gods akker laat stromen of alles aan de markt 
probeert over te laten. Het is een bestuur dat die naam 
waar maakt. En vanzelfsprekend is de wijkvereniging daar 
een deel van. • 
 

Berichten  
Door: Clariet Boeye (CB), Inge Bochardt (IB), Jaap Brüsewitz (JB), 
Adri Klaassen (AK), Jan Pieters (JP), Ludo van Oyen (LvO), Carla 
van der Poel (CvdP), Marjolijn Pouw (MP) 
 

PIETERSWIJK 
BREESTRAAT 
Nieuwbouw ID College 
ID College heeft op 30 januari de eerste paal geslagen voor het 
nieuwe hoofdgebouw in de Breestraat. De bouw moet in 2016 klaar 
zijn en het leeuwendeel van de leerlingen huisvesten. Waarschijnlijk 
blijven er nog enige ‘satellietgebouwen’ open om fluctuaties in het 
leerlingenaantal op te vangen. Het ROC is op zijn omgeving gericht 
en wil nauw contact onderhouden met bedrijven in de regio en de 
stad. (MP) 
 

Verhuizing Kooyker 
Op het moment dat u dit leest is Kooyker twee panden naar rechts 
opgeschoven, naar Breestraat 89. Men hoopt daar met nieuw elan in 
een ‘eigentijdse boekhandel’ de klanten te kunnen blijven bedienen. 
Om een idee te krijgen van de manier waarop Kooyker de interactie 
met de klant tot stand brengt: de website van Kooyker staat vol 
lezingen en activiteiten. Zie www.kooyker.nl . Na grondige renovatie 
betrekt Bever Sport het oude pand van Kooyker. (CvdP) 
 

Penshal  
Na het artikel over de Penshal in de Hart 
van de Stadkrant van december ging de 
redactie achter de poort in de Breestraat 
kijken. We troffen er een gemetselde 
doorgang, met prachtige kruisbogen. (MP) 
 

De redactie in de poort van de Penshal aan de 
Breestraat, foto Sarah Hart  
 

LANGEBRUG 
Brandslangen droogtoren  
De Brandslangen droogtoren aan de Langebrug blijft (nog) overeind. 
Studentenhuisvesting DUWO beraadt zich op een afwegingskader 
voor de beoordeling van de diverse plannen met de toren (B&B, 
kantoor etc.). Mocht het niet tot verkoop leiden dan zal DUWO 
alsnog een sloopvergunning aanvragen. Men gaat er van uit dat de 
toren in ieder geval tijdens de bouw van de nieuwe 
studentenwoningen gewoon overeind blijft. (AK)   
 

PIETERSWIJK 
Verkeerssituatie  
Zes bewoners hebben de laatste maanden regelmatig met de 
gemeente en een adviesbureau overleg gehad over de verkeerssituatie 
in de Pieterswijk. Hieruit is het rapport Verkeersstudie Pieterswijk 
voortgekomen. Binnenkort hopen deze bewoners met de gemeente 
nader over de uitkomst te spreken. De wijkvereniging wil dat alle 
wijkbewoners de gelegenheid krijgen om hun mening te geven over 
de conclusies en aanbevelingen. Meer informatie over mobiliteit in 
Leiden is te vinden de gemeentelijke Nieuwsbrief Bereikbaarheid, en 
de Mobiliteitsnota 2015 – 2022. (AK) Zie ook: 
http://gemeente.leiden.nl/nieuwsitem/artikel/ leiden-maakt-
nieuwe-mobiliteitsnota/514/volgende/2/  
 

STEENSCHUUR 
Open dag Lodewijkskerk  
Wie de Lodewijkskerk van binnen wil bekijken, of vanaf de toren 
zijn eigen huis wil zien kan op maandag 25 mei (Tweede 
Pinksterdag) in de kerk terecht. Dan is er van 14.00 tot 16.00 uur 
open dag. Zie ook: http://www.lodewijkparochie.nl/ of  
https: //www.facebook.com/LodewijkParochie (MP) 
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Het Steenschuur in 195. De Garenmarkt was toen nog intact, bron en 
fotograaf onbekend 
 

ACADEMIEWIJK 
Witte Singel - Doelencomplex  
In december 2014 besloot het CvB Universiteit Leiden tot 
herontwikkeling van het Witte Singel-Doelencomplex. De faculteit 
werkt nu aan een ruimtelijk en functioneel programma van eisen, de 
gemeente aan de uitgangspunten voor de stedenbouwkundige 
aspecten. Het is nog niet bekend of er nieuwbouw en/of casco-
renovatie komt. De bouw zal gefaseerd verlopen, zodat het 
onderwijs door kan gaan. Halverwege 2015 komt er een 
informatiemarkt met rondleiding voor belangstellenden. Daarna 
start een klankbordgroep met vertegenwoordigers van verschillende 
belangengroepen en de gemeente. Deze wordt in overleg met de 
gemeente samengesteld, de wijkvereniging wordt erbij betrokken. 
Halverwege 2016 begint men met het ontwerpen van het gebouw. 
Dan verandert de samenstelling van de klankbordgroep. Zie: 
www.toekomstwsd.leidenuniv.nl . (MP) 
 

Sterrewachtlaan 
Janssen de Jong Projectontwikkeling Bodegraven begint binnenkort 
met de bouw van huizen en appartementen aan de Sterrewachtlaan. 
De bouwvergunning is verleend. Er komen veertien appartementen, 
drie cottagewoningen, een poortwoning en twaalf stadswoningen. 
Onder de stadswoningen komen een parkeergarage en bergingen 
voor de appartementen. De drie bestaande cottagewoningen blijven 
staan. Het Singelpark route loopt achter de nieuwe huizen door 
naar de 5e Binnenvestgracht. Hoe de route daar verder gaat is nog 
niet bekend. Buurtbewoners waren in het verleden nauw betrokken 
bij de ontwikkelingen. Wie wil meepraten over het vervolg kan dat 
laten weten aan Inge Bochardt: imboch@gmail.com of de 
projectontwikkelaar: Arjan van der Neut: a.vanderneut@jajo.com. 
Er zijn nog genoeg zaken te bespreken zoals aan- en afvoer van 
bouwmateriaal, het weghalen van de kelders onder het Van der 
Klaauw laboratorium, de inrichting van het terrein en de aansluiting 
bij het Singelpark. (IB) 
 
 

LEVENDAAL WEST 
GARENMARKT 
Gat  
Van Wijnen Projectontwikkeling Noord liet met betrekking tot de 
bebouwing van het Garenmarktgat weten dat op dit moment alle 
woningen ‘onder optie’ zijn. Van de oorspronkelijk vijf woningen 
zijn er inmiddels twee verkocht, die de koper tot één huis heeft 
laten samenvoegen. Van Wijnen is met de overige optanten in 
gesprek over hun wensen. De gesprekken worden binnenkort 
afgerond. Naar verwachting start de bouw voor de zomervakantie. 
We houden u op de hoogte via de website: www.pieterswijk.nl . 
(MP) 
 

Garenmarkt ontwerp bestemmingsplan  
Tot 25 maart kon een zienswijze worden ingediend op het 
voorontwerp bestemmingplan Garenmarkt. De wijkvereniging deed 
dat. In onze zienswijze staan twee zaken centraal.  
Ten eerste: Sluipenderwijs wordt het aantal oorverdovende 
evenementen (categorie 3: 90 dB(A) op de gevel), dat jaarlijks op de 

Garenmarkt kan plaatsvinden, uitgebreid. Dit kan oplopen van twee 
dagen (zie evenementennota) tot vijf, volgens het ontwerp 
bestemmingplan. Daar hebben we ernstig bezwaar tegen gemaakt.  
Ten tweede: We wijzen erop dat het nut van de parkeergarage veel 
groter wordt als van de Garenmarkt een mooi plein gemaakt wordt. 
We geven nogmaals aan dat uit onderzoek blijkt dat er veel minder 
extra parkeerplaatsen nodig zijn dan er nu worden aangelegd. Dat 
kost heel veel geld dat niet aan iets anders besteed kan worden. Alle 
bewoners van de wijk van wie we het @-mail adres hebben, zijn in 
de gelegenheid geweest om aan onze zienswijze mee te schrijven. De 
tekst staat integraal op de website: www.pieterswijk.nl .(JP)  
 

Pomp 
De verwaarloosde, monumentale pomp op de Garenmarkt wordt zo 
te zien opgeknapt. Dat is mooi. Nou de Garenmarkt zelf nog. Het is 
te hopen dat de gemeente er—of er nou een parkeergarage onder 
komt of niet—een mooi, groen plein van maakt zonder auto’s. Of 
de oude contouren herstelt. (MP)  
 

Jan van Houtkade 
Half december richtten bewoners van de Jan van Houtkade het 
gezelschap “De Heeren van Hout” op. De bedoeling is om een keer 
per maand met de buurt te gaan borrelen in Café van Hout (hoek 
Jan van Houtkade ǀ Korevaarstraat, en de onderlinge contacten te 
bevorderen. Een keer per jaar wordt geld ingezameld voor een goed 
doel, twee keer per jaar wordt een ‘familiedag’ gehouden, waarop het 
hele gezin mee kan doen. Zie ook www.leidseglibber.nl/ onder 
heeren-van-hout. (MP)  

  
De Jan van Houtkade toen de molen nog op de kop stond , collectie Koert van 
der Velde  
 

BESTUUR 
Koningsdag maandag 27 april 
Het bestuur was bij het overleg met de gemeente over Koningsdag. 
Armin van Buuren komt weer terug op de Garenmarkt, gedurende 
de bouw van de ondergrondse parkeergarage op de Lammermarkt. 
De kindermarkt wordt verplaatst en het Gerecht krijgt overdag 
Caribische muziek, eten en een markt erbij. Zie t.z.t.: 
www.pieterswijk.nl . (AK) 
 

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)  
Het kernwinkel gebied van Leiden is gecertificeerd voor het 
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). We hebben al vier van de vijf 
sterren behaald. Enkele bestuursleden volgden de cursus om mee te 
kunnen doen aan de schouw, op grond waarvan het keurmerk wordt 
toegekend. Ook dit voorjaar werd het winkelgebied weer bekeken. 
Een vertegenwoordiging van bewoners, ondernemers, brandweer en 
politie bekeek elk vanuit het eigen perspectief de staat van het 
wegdek, straatmeubilair,verlichting, aanblik en algehele staat. 
Onvolkomenheden zoals zwerfvuil en fietswrakken, kapotte 
lantarenpalen en dergelijke werden onder de loep genomen voor 
verbetering genoteerd. Het was leuk om de stad weer eens vanuit 
een andere hoek te bekijken. (JB) 
 

Ledenvergadering 2015 
• Op 28 april  
• In Ars Aemula Naturae, Pieterskerkgracht 9-A 
• Van 20.00 tot 21.30 
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Aan de orde komen onder meer het jaarverslag, de voordracht van 
nieuwe bestuursleden, herbenoeming van zittende, de verdere 
ontwikkeling van onze visie op de toekomst van de wijk en plannen 
voor 2015. Na afloop is er een borrel. Agenda en verslag van de 
ledenvergadering in 2014 staan in de Hart van de Stadkrant. Voor 
het Jaarverslag van 2014, zie: www.pieterswijk.nl . Geprinte 
exemplaren zijn in de vergadering beschikbaar. (JB) 
 

Marathon zaterdag 16 en zondag 17 mei 
De Marathon start als vanouds op de kop van de Breestraat, bij de 
kruising van Steenschuur en Gangetje. Hij eindigt op de 
Korevaarstraat, de voorzieningen zijn op de Garenmarkt. In onze 
wijk passeert men onder meer het Galgewater, Boommarkt, 
Aalmarkt en Vismarkt. De informatie is t.z.t. te vinden op onze 
website: www.pieterswijk.nl . (AK) 
 

Mobiliteitsnota 2015-2022  
Tot 18 maart kon de vereniging reageren op de Mobiliteitsnota 
2015-2022. We hebben onze waardering uitgesproken voor het tot 
‘voetgangersgebied’ bestempelen van de binnenstad (heel onze 
wijk). We tekenen daar wel bij aan het daardoor nog urgenter wordt 
om het sluipverkeer door het Pieterskwartier tegen te gaan. We 
benadrukken voorts dat er wat moet worden gedaan aan de 
toenemende overlast door zwaar vrachtverkeer. Dat is in lijn met 
onze brief aan B&W, waarin we een informatie- en discussieavond 
bepleiten over de inperking van sluipverkeer. Ook moet er meer 
ruimte komen voor voetgangers in de concurrentie met auto’s, 
fietsen, terrasjes en reclameborden op de openbare weg. We 
merken op dat het volledig afsluiten van de Breestraat voor bussen 
nergens heeft geleid tot problemen, maar dat er nog eens goed 
gekeken moet worden of het aantal bussen door de Breestraat niet 
meer kan worden beperkt dan gepland. Verschillende bewoners 
hebben gereageerd op onze ontwerptekst. Deze is aangepast. Zie 
voor de definitieve tekst: www.pieterswijk.nl . (JP) 
  
Vacature 
Ondanks het aantreden van nieuwe bestuursleden in april is er een 
bestuursvacature. Gezien de samenstelling van het bestuur gaat de 
voorkeur uit naar een vrouw, maar mannen zijn ook welkom. 
Kandidaten wordt verzocht zich voor de vergadering bij het bestuur 
te melden. (JB) 
 

Verkamering  
Het intern verbouwen van bijvoorbeeld een woonhuis tot pand 
voor kamerverhuur: verkamering geheten, komt ook in onze stad 
veel voor. De wijkvereniging is bang dat door deze almaar 
verdergaande verkamering de bevolkingssamenstelling van de wijk 
steeds onevenwichtiger wordt met nadelige gevolgen voor het 
woonklimaat en de economische vitaliteit van de binnenstad. We 
hebben onlangs in een brief aan de fracties van de gemeenteraad 
onze ongerustheid hierover geuit. (AK) 
 

Vijf mei  
De Stichting Bevrijding Leiden organiseert op 5 mei ook in onze 
wijk het nodige. De bewoners krijgen daar van de gemeente bericht 
van. Hun programma is te vinden op de site: 
http://bevrijdingleiden.nl/programma/5-mei/10-00-beweeg-vrij-
op-5-mei (AK) 
 

Zonnepanelen informatieavond  
Datum:  maandag 18 mei 
Plaats:  Ars Aemula Naturae,  Pieterskerkgracht 9-A 
Aanvang:  20:00 (inloop vanaf 19:45)  
EnergiekLeiden begeleidt collectieve aanschaf en plaatsing van 
zonnepanelen in Leiden. (Zie www.energiekleiden.nl .) Half mei 
houdt de wijkvereniging samen met hen en de gemeente een 
informatiebijeenkomst over de technische aspecten, 
kwaliteitsgarantie en regelgeving (van belang in onze wijk met zijn 
vele monumenten). Ook de financieringsmogelijkheden die de 
gemeente aanbiedt en organisatorische aanpak (offertes aanvragen, 
vergunningen en dergelijke) komen aan bod. Deelname is kosteloos. 
Aanmelding graag per @-mail bij Ludo van Oyen: 
valquest@cs.com, of telefonisch 06 53 487151 (LvO) 
 

Het Zoete Land 
Jessica Zwartjes (tuinder) en Marije Mulder (voorzitter Stichting 
Leiden Oogst), hebben Het Zoete Land opgericht, een stadstuinderij 
tussen de Zoeterwoudse Singel en de Cronesteinkade, naast Trigon. 
Met hulp van vrijwilligers en jongeren verbouwen ze groenten, 
kruiden, bloemen en kleinfruit. Biodiversiteit en gezond voedsel 
staan centraal. Er worden dus geen chemische bestrijdingsmiddelen 
gebruikt, of kunstmest. Aanmelding als oogstdeelnemer kan vanaf 
nu. U betaalt een vaste donatie per jaar. Zie: www.hetzoeteland.nl . 
De opening van het oogstseizoen is op zaterdag 18 april. Van 10.00 
uur tot 13.00 uur, met kinderactiviteiten en rondleidingen. (MP) 
 

Meeuw met  roodbors tne ig ing  

  
 
'Roodborstje tikt tegen 't raam,  tin, tin, tin, 
Laat mij er in, laat mij er in.' 
 

Maar nee, nu is het geen sprookjesachtig liedje. Het  is echt en 
het is geen roodborstje, maar een grote meeuw. Elke dag zit 
hij uren geduldig voor het zolderraam van Rapenburg 63 en 
tikt erop, hard en dwingend. Elke dag doet een lief jong 
meisje het raam open en voert hem trouw. Nu maar hopen 
dat hij verandert in een mooie prins.  
Clariet Boeye 
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Aan d i t  nummer  werk ten  mee 
Artikelen en gesprekken| Jacques van Alphen, Roelof van 
den Berg, Anneke van Bergen en Henegouwen, Inge 
Bochardt, Clariet Boeye, Jan de Boon, Charlotte Boschma, 
Jaap Brüsewitz, Leendert Couprie, Jan Dingjan, Hans 
Heestermans, Erik van ’t Hoff, Adri Klaassen, Ilse Koreman, 
Joëlle van de Leur, Frank Mulder, Arjan van der Neut, Ludo 
van Oyen, Wouter Peelen, Jan Pieters, Carla van der Poel, 
Marjolijn Pouw, Tara Simais, Janna Vermolen, Peter van 
Zonneveld, Erick van Zuylen. 
 

Berichten | Clariet Boeye, Inge Bochardt, Jaap Brüsewitz, 
Adri Klaassen, Jan Pieters, Carla van der Poel, Marjolijn 
Pouw, Ludo van Oyen. 
 

Foto’s en illustraties | Emile van Aelst, Roelof van den 
Berg, Clariet Boeye, Charlotte Boschma, Sarah Hart, 
Internet, Ludo van Oyen, L.S.V.V. Augustinus, Eliza 
Oudshoorn, Carla van der Poel, Carlo van Praag, Jan Pieters, 
Projectontwikkelaar Janssen de Jong, Koert van der Velde, 
Luc Viatour, Peter van Zonneveld. 
 

Opinie 
Jan Pieters  
 

Sponsoren 
M.L.C. de Geus 
Drukkerij van der Linden 
  

Adres en gegevens 
Vereniging voor Pieters- en Academiewijk en Levendaal-
West (PAL), Postbus 11016, 2301 EA Leiden, 
info@pieterswijk.nl, Kamer van Koophandel Rijnland: 
40445179 
 
WWW.PIETERSWIJK.NL 
 

Kopij voor de volgende krant graag inleveren voor 1 
augustus 2015 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 
o Jan Pieters, voorzitter 
o Coert Streng, penningmeester 
o Eveline van Lottum, secretaris  
o Jaap Brüsewitz, bestuurslid, waarnemend secretaris 
o Adri Klaassen, bestuurslid 
o Ludo van Oyen, bestuurslid 
o Vacature, bestuurslid  
 
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  
 
Opmaak www.lokaal7a.nl  
Druk www.drukkerijvanderlinden.nl, Vliet 4a-6 Leiden 
 
 

Dit blad wordt met veel liefde door een team van 
vrijwilligers gemaakt, voor u. Het is één van de 
activiteiten van de Wijkvereniging Pieters- & 
Academiewijk en Levendaal-West.  
 
HEEFT U UW LIDMAATSCHAP VOOR 2015 

AL VOLDAAN? 
 
Dat gaat heel gemakkelijk.  
Door €6,- per éénpersoonshuishouden of €7,50 voor 
een huishouden van meer personen over te maken 
op IBAN bankrekening NL47INGB0003664416 van 
de wijkvereniging PAL, o.v.v. lidmaatschap [of 
donateur]. Hogere bedragen zijn uiteraard van 
harte welkom! 
 
Bovendien vragen wij nieuwe leden een mail te 
sturen naar info@pieterswijk.nl met uw naam en 
adres. 
 
Zeer bedankt! 
 

 

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 


