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UITNODIGING 

WIJKBORREL 12-9 
Het bestuur van onze wijkvereniging, de PAL, nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse 
wijkborrel op 12 september. Studentenvereniging Minerva heeft aangeboden om hem dit jaar 
in hun sociëteit aan de Breestraat te houden. Hun aanbod hebben we graag aangenomen.  
De praeses van Minerva zal in het kort de geschiedenis van de studentenvereniging en de 
sociëteit vertellen, daarna gaat ons bestuur in op enkele belangrijke ontwikkelingen binnen en 
buiten de wijk. Het is gebruikelijk dat ouders hun kinderen meenemen als het zo uitkomt. Dat 
kan bij Minerva ook.   
 
We hopen u te zien op: 
 
zaterdag 12 september, vanaf 16.30 tot 18.30 uur in  
Sociëteit Minerva, Breestraat 50 Leiden 
 
Namens het bestuur, 
Jan Pieters, voorzitter 

 

IN DIT NUMMER O.M.: Uitnodiging Wijkborrel bij Minerva, 
Arthur en Ria de Koning, Arno de Bruin van Burgersdijk & 
Niermans, inloopavond sluipverkeer Pieterswijk, in gesprek met Ilse 
Koreman van ELO, historie met Hans Heestermans 
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(Oud)bewoners vertellen   
 

door Marjolijn Pouw 
 
Arthur de Koning en Ria de Koning - Vervoorn 
Arthur de Koning, ook wel Koning Arthur genoemd, 
werd in 1949 geboren op Jan van Houtkade 42a  
tegenover de bloemenkiosk.  Met zijn vrouw Ria woont 
hij nog steeds op de kade. Ze brachten er drie dochters 
groot, in een van de hoge huizen van het middenstuk. 
We raakten in gesprek op de maandelijkse 
woensdagborrel van de Heeren van Hout. Dat leverde 
nieuwe verhalen over de buurt op.  
 

 
Arthur de Koning en zijn vrouw Ria de Koning-Vervoorn,  foto Annelies de Koning 
 

Jan van Houtkade 
 “In de jaren ’50 was er op de Jan van Houtkade nog 
zo’n zwart pad van asfaltgruis aan de kant van de 
huizen. Als je viel kwam dat gruis in het schaafwondje 
op je knieën terecht. Het zit er bij mij nou nog, het 
stempel van de Jan van Houtkade. De sloot langs de 
huizen was al gedempt en de kastanjes stonden er ook 
al, ze waren wel wat lager. Langs het water stond een 
ijzeren hek om te voorkomen dat nachtelijke 
kroegbezoekers in het water zouden vallen. De kade 
was al geasfalteerd, maar het gemotoriseerde verkeer 
ging toen nog twee kanten op. Je kon rechtsaf naar de 
Lammenschans en rechtdoor de Oranjeboomstraat in, 
toen nog een smal straatje dat uitkwam op de 
Hooigracht. De kaalslag vanwege de Cityring kwam pas 
later. Of de meidoorns langs de huizen er al stonden 
weet ik niet meer. Misschien is dat te zien op oude 
foto’s.”  
 

De buurt 
 “Levendaal West was een kinderrijke buurt. Dat is nou 
anders, maar gelukkig begint het weer een beetje terug 
te komen. Wij jongens trokken naar de Garenmarkt. 
Daar liepen we tegen andere groepen uit de buurt op en 
dat was soms lastig. Straatbendes had je hier niet, maar 
geknokt werd er wel. Wat wil je ook met zoveel 
opgeschoten jongens. Mijn broer en ik hadden sterke 
vrienden en dat hielp. Een keer hebben we voor onze 
verdediging het deksel van een put gelicht. Dat maakte 
zo’n grote indruk op onze aanvallers, dat ze er vandoor 
gingen. Voetballen deden we op onze speelweide, de 
Garenmarkt. Er ging wel eens een ruit in en dat werd je 
natuurlijk niet in dank afgenomen. Dan weken we uit 
naar Roomburg, naar de sportvelden, tot de woede op 
de Garenmarkt weer gezakt was. Later kregen we 
brommertjes, en ook dat werd niet op prijs gesteld.  
Nog steeds niet, maar nou sta ik aan de andere kant. 
Ach het is overal wel eens wat, een beetje ergernis moet 
je voor lief nemen. Ik heb uit mijn jeugd hier vrienden 
voor het leven overgehouden.” 
  

 
Jan van Houtkade rond 1960 met de ijscokar van ijsmakerij Torino Belfi, foto Niek 
Bavelaar 
 

Op stank 
“De verschillen tussen de buurtbewoners waren groot. 
De Jacobsgracht was berucht, daar werd getierd en 
gevochten. De Hoefstraat was rustiger, maar heel volks. 
Er zaten kleine bedrijfjes zoals Torino, de ijsmakerij van 
Belfi en veel thuiswerkers, die voor conservenbedrijf De 
Leidse Sleutels op straat  bonen of erwten zaten te 
doppen. Van jong tot oud, het hele weekend lang. En 
maar doppen. Op de hoek van de Hoefstraat en 
Korevaarstraat zat een stel dat altijd ruzie had. Die 
konden nog eens schelden. Zaterdag was voor hen 
verzoendag. Je hoorde de man naar zijn vrouw roepen: 
‘Moet ik een eitje voor je bakken dan?’, en je wist dat 
het weer een weekend lang rustig was. Daarna begon 
het geruzie opnieuw. Van maandag tot en met vrijdag, 
dat mannetje was door de week aan de drank. De Jan 
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van Houtkade was deftiger, net als de Garenmarkt. 
Daar woonde je ‘op stank’, zoals we toen zeiden. Een 
keer heb ik met de achterbuurman van de Hoefstraat 
een echte confrontatie gehad. Over parkeren. Dat is al 
weer 31 jaar geleden. Hij zette zijn auto altijd pal voor 
mijn achterdeur, zodat Ria er met haar fiets niet meer  
in of uit kon. Dan moest ik die fiets over de trappen 
naar de voordeur aan de Jan van Houtkade sjouwen, en 
dan naar buiten zien te wurmen, de buitentrap af. Daar 
had ik genoeg van en ik zei tegen de buurman dat hij 
zijn auto ergens anders neer moest zetten. Maar hij 
vond dat ik in de Hoefstraat niks te zeggen had. ‘Actie 
kan ook hoor’, zei ik toen. Met een paar man hebben 
we zijn auto opgekrikt en een eind verder neergezet. 
Toen was het afgelopen. Hij heeft het me niet echt 
kwalijk genomen, we hielpen elkaar ook weer als er wat 
was.”  
  

 
De nog intacte Garenmarkt in 1963,  collectie Koert van der Velde 
 

Ria Vervoorn 
“Ria en ik hebben elkaar in Zoeterwoude leren kennen, 
waar ik muziekles gaf. Ik ben al op mijn 16e als 
muziekleraar begonnen, mijn vader en moeder waren 
muzikaal en speelden goed piano. Ik ben er als kind 
ook mee begonnen. Ik heb het maar een paar maanden 
volgehouden, blaasinstrumenten waren mijn passie. Ik 
zat  in K&G (Kunst en Genoegen), een Christelijke 
muziekvereniging met drie orkesten waaronder een 
Show and Marchingband. In 1966 zijn we in Kerkrade 
wereldkampioen geworden bij het 
wereldmuziekconcours, we zijn nog heel goed. De 
vereniging bestaat nog steeds en ik heb er heel wat 
afgetoeterd. Later ben ik er bestuurslid geworden, maar 
daar gaat het nou niet over. Het verenigingsleven is 
voor je vorming heel belangrijk, net als muziek. 
Gelukkig vinden onze kinderen dat ook. De oudste en 
de middelste zijn er net zo min als Ria met de muziek 
opgehouden. Ik ben van de muziek opgeschoven naar 
de PR en organisatie, maar nu bij Show & 
Marchingband AMIGO, gewoon erin gerold.  
 
Verloofd 
Ria woonde in Zoeterwoude en zat in de katholieke 
band waar mijn broer en ik als instructeurs naar toe 
gehaald waren. Ze was leidster van de tamboergroep en 
ze was me der een. Ze trommelde er op los, ik ben 

meteen verliefd op haar geworden. Dat kon natuurlijk 
niet als je instructeur was en nog een protestante ook, 
maar er was geen kruid tegen gewassen. Ik heb haar 
apart genomen en ze dacht dat ze de bietenbrug op 
moest. Ik wou haar alleen maar mee vragen naar Taptoe 
Delft. Dat mochten de anderen natuurlijk niet horen. 
Gelukkig heeft ze ja gezegd en zo is het gekomen. We 
werden hechter en ik werd aan haar familie voorgesteld. 
Dat moesten we voorzichtig aanpakken, maar in de 
Vereniging wist iedereen het al lang. Die twee hebben 
wat werd er gezegd. De hoogste tijd dus om onze 
verloving aan te kondigen. Dat deden we bij het 
jaarlijkse oliebollen bakken, een goed moment. Mam en 
pap in de keuken, waar pap—de  voorzitter van de 
Drumfanfare  de Rijntamboers het zo druk had met de 
voorbereiding van de verenigingsoliebollen dat hij ons 
niet eens opmerkte. Maar het ging allemaal goed, we 
hebben bij  Rijntamboer samen een hoop voor elkaar 
gekregen. Lichtere trommels voor de tamboers, geld 
voor betere instrumenten en activiteiten en zo.”     
 

Beroep 
“Van beroep ben ik elektrotechnicus. Voor mijn 
pensioen was ik elektromonteur in het  LUMC, later 
beheerde ik het printerpark van rond de 2500 
exemplaren. Daar mankeerde altijd het nodige aan, door 
onhandigheid of rommelen aan de knoppen. Dan ging 
het mis, maar artsen hebben geen geduld met apparaten 
en willen meteen geholpen worden. Als je niet gauw 
genoeg kwam gaf dat gemopper. Dan vroeg ik: ‘Wilt u 
dat ik wat ga doen, of moet ik dit aan blijven horen?’ 
Dan moesten ze lachen en kon je aan de gang. Ik heb er 
altijd met plezier gewerkt. Je kende iedereen, de sfeer 
was heel gemoedelijk. Pensioen bevalt me ook goed, 
samen boodschappen doen met Ria. Dat vind ik 
gezellig, en ik heb nou alle tijd voor mijn hobby 
modeltreinbaan. Je zou hem eens moeten bekijken. Ik 
heb er nou twee van mijn drie kinderen de deur uit zijn 
een hele kamer voor.” 
 

Ria 
Ria is ziekenverzorgster. Dat valt niet mee vandaag de 
dag, zegt ze: “Ze maken het je knap lastig met hun eisen 
voor administratie en de nadruk op de buitenkant. Alles 
moet verantwoord worden en dat gaat af van de tijd die 
je voor de mensen hebt. Die mogen we alleen nog maar 
afstoffen, hun omgeving moet ouderwets 
schoonhouden worden. Want dat is te controleren, of 
mensen gelukkig zijn veel minder. En dan al die 
administratie. Gelukkig kan dat nou grotendeels op de 
computer, maar vroeger moest het allemaal met de 
hand. Dan was je uren bezig met lijsten invullen. 
Jammer, het is zo’n mooi vak en je kan het leven voor 
zieke mensen zo’n stuk beter maken. Zoals het nu gaat 
hebben ze er veel minder aan. De balans is helemaal 
doorgeslagen. Met pensioen wil ik nog niet, al komt 
mijn eerste kleinkind eraan, maar ik merk wel dat ik 
ouder wordt. Vooral met het tempo en tillen.”  • 
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(Bewoners)initiatief   

 
EHRENFEST IN LEIDEN 
 

Museum Boerhaave in de Lange St. Agnietenstraat 
opent op 18 september de tentoonstelling ‘Einstein & 
Friends’. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de 
beroemde Leidse hoogleraar theoretische natuurkunde 
Paul Ehrenfest, die in 1912 de Leidse 
Nobelprijswinnaar Hendrik Lorentz als hoogleraar 
opvolgde. In 1913 liet de in 1880 in Oostenrijk geboren 
Ehrenfest aan de Witte Rozenstraat een huis bouwen, 
dat zijn vrouw Tatjana Afanasjeva naar Russisch 
Classicistisch voorbeeld had ontworpen. Onder meer 
zijn vrienden Albert Einstein en Niels Bohr waren er te 
gast, hun handtekeningen kan je nog steeds op de muur 
van de logeerkamer vinden.  
 
Stripboek  
Ad Maas, conservator van Museum Boerhaave, en 
Hans Edink van stripwinkel ‘Mevrouw Kern’ op de 
Breestraat, kwamen op de gedachte om ter gelegenheid 
van de tentoonstelling een stripboek over Ehrenfest in 
Leiden uit te brengen, getiteld Ehrenfest! Ad Maas 
schreef de tekst, Fred de Heij, winnaar van de 
Stripschapsprijs 2014, maakte de tekeningen. Hans 
Edink nam de productie voor zijn rekening; 
stripboeken uitbrengen is tenslotte niet ieders vak.  
“Het is een apart boekengenre, dat net als een roman 
of een kinderboek aan bepaalde eisen moet voldoen”, 
zegt Hans Edink. “Een strip heeft meestal niet meer 
dan 44 bladzijden, de tekst staat in ballonnen, het 

verhaal moet niet te ingewikkeld zijn, tekst en 
tekeningen moeten goed bij elkaar passen. Het 
drukwerk is ook van groot belang vanwege de kleuren 
in de vlakken, en de strip moet bij stripwinkels verspreid 
worden. Daar heb je geld voor nodig en dus sponsoren, 
dat is mijn aandeel. Het boek is bijna af, het is echt 
prachtig geworden. Een strip voor kinderen is het niet, 
hij is voor volwassenen. Ehrenfest was een geniale, 
moeilijke man, daar moet je kinderen niet mee lastig 
vallen. Het is geweldig dat er meteen een klik was tussen 
Ad Maas en Fred de Heij, en dat er zo’n mooie, 
toegankelijke strip uit voort is gekomen.”  • 
  

 

 
 

(Bewoners)initiatief  

 
STEEN VAN WILLEM BILDERDIJK HERPLAATST 
door Carla van der Poel 
 

In ons vorige nummer berichtten wij er al over: de 
gevelsteen van Willem Bilderdijk, afkomstig uit het 
afgebroken pand Garenmarkt 6 zou herplaatst worden. 
Op 12 mei jongstleden vond de feestelijke onthulling 
plaats op een binnenmuur van de bibliotheek aan de 
Nieuwstraat. Bilderdijkkenner Rick Honigs vertelde 
over het leven van deze jurist en literator die lange tijd 
in Leiden woonde, maar vele malen verhuisde vanwege 
schulden en vrouwenkwesties. Uit zijn verhaal bleek dat 
de gevelsteen van zo’n veelzijdig man in de bibliotheek 
op een uitermate geschikte locatie is terechtgekomen.  
Een leuke anekdote werd nog door medebiograaf Peter 
van Zonneveld verteld. Op 27 januari 1974 beeldde 
Boudewijn Büch op de Garenmarkt, op de plek waar 
Bilderdijks huis heeft gestaan, uit hoe de oude dichter 
college gaf aan huis. Op zijn hoofd droeg hij een 
warmgemaakt aardewerken schoteltje, vastgebonden 
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met een vaatdoek – tegen de hoofdpijn die door 
overmatig opiumgebruik 
veroorzaakt was. Aan zijn 
voeten een schare toegewijde 
leerlingen. In dit geval v.l.n.r. 
Jacques van Alphen, Lodewijk 
van Zonneveld en Lex Raat. 
(PvZ & CvdP)  
 
Boudewijn Büch poserend als 
Bilderdijk op de Garenmarkt, foto 
Peter van Zonneveld.  
 

  

In gesprek met   

 
ILSE KOREMAN VAN ELO 
door Marjolijn Pouw 
 

De bouw zit Ilse Koreman in het bloed. Haar vader is 
bouwkundige, haar opa werkte op een 
architectenbureau. Ilse had zich na de middelbare 
school voor de kunstacademie in Rotterdam aangemeld 
en was al geselecteerd voor de grafische opleiding, maar 
de bouw bleef knagen. Na haar vakantie stapte ze naar 
de Haagse Hogeschool waar ze zich inschreef voor de 
opleiding bouwkunde. Tijdens haar studie combineerde 
ze bouwfysica met erfgoed, ze heeft er geen moment 
spijt van gehad.   
Ilse is nu projectleider duurzame monumentenzorg bij 
Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO), een combinatie 
van bouwhistorische en de bouwfysische kanten van 
oude gebouwen. 
 
Liefde voor monumenten 
“Ik ben geboren in Zoeterwoude, maar mijn ouders en 
grootouders komen uit Leiden en daar heb ik in mijn 
jeugd veel tijd doorgebracht. De stad staat vol 
eeuwenoude, prachtige gebouwen, en ook de panden 
uit de jaren ’30 en latere jaren zijn interessant. 
Gebouwen  moeten onderhouden worden, anders blijft 
er in de loop der jaren niks van over. Eigenaren willen 
ze graag opknappen, maar weten vaak niet hoe je dat 
bij oude panden het beste kan doen. En het 
duurzaamste, want dat telt ook. Een monument of 
historisch pand moet na de verbouwing weer jaren mee 
kunnen en men stelt nu hoge eisen aan het 
wooncomfort.  
 
Aan oud materiaal is bijna niet te komen, maar modern 
materiaal kan je in oude huizen niet zomaar toepassen. 
Je moet weten wat er zat, en waardoor je dat kan 
vervangen zonder dat het uit de toon valt of schade 
doet. Moderne materialen gedragen zich anders dan 
oude, je kan kunststof kozijnen bijvoorbeeld beter niet 
in een 17de eeuws pand toepassen. Oude gebouwen 
zijn in tegenstelling tot  nieuwe niet van beton. 
Kunststof kan je niet passend maken, het gaat kieren, 
met alle gevolgen van dien. Het vervangende materiaal 

moet dus bij de bouwhistorie passen. Beschilderde 
balken of oude raamprofielen moet je herstellen en niet 
zo maar wegdoen als er wat aan schort. Gelukkig is er 
steeds meer aandacht voor dat soort zaken, en zijn er 
duurzame oplossingen bedacht. ELO geeft mensen 
gratis advies, je kan er met al je bouwkundige vragen 
terecht. Wie meer wil weten over deze  
duurzaamheidsadviezen voor monumenten en 
historische woningen kan terecht op onze site:  
www.erfgoedleiden.nl/bouwen/duurzame-
monumentenzorg of www.leiden.nl/duurzaamleiden, 
waar  meer informatie staat over de subsidieregeling 
Investeren in thuis en de duurzaamheidslening.”  
 

 
Ilse Koreman, foto Thom Wijnalda 
 

Logo ELO, © Erfgoed 
Leiden en Omstreken 
 
Erfgoed Leiden en 
Omstreken    
Ilse: “Als kind hield ik al 
van oude huizen. Mijn 
voorliefde is mijn werk 

geworden. Vanwege mijn opleiding liep ik stage bij de 
Rijksgebouwendienst, nu het Rijksvastgoedbedrijf. Daar 
stuitte ik op een zolder vol 17de eeuwse plafonddelen, 
die heb ik in weer elkaar gepast. Het bleek om prachtige 
plafondschilderingen te gaan en ik wist toen zeker dat ik 
de deze kant op wilde. Bij mijn stage kwam ik met een 
bouwfysicus in aanraking die zich bezighield met aanleg 
of vervanging van installaties en isolatie in 
monumenten, musea, of  historische gebouwen. Daar 
heb ik veel van opgestoken, en ik bedacht toen hoe 
mooi het zou zijn om de historische kant met de 
fysische te combineren. Dat besprak ik met mijn 
docent. Hij zag de mogelijkheden en ik mocht mijn 
volgende stage bij een bouwfysisch adviesbureau doen, 
dat zich toelegde op zaken als vochthuishouding, 
beluchting, isolatie of verwarming van  gebouwen. 
Beide werelden combineerde ik in mijn 
afstudeeropdracht met de bouwkundige kant. Na mijn 
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studie solliciteerde ik binnen een half jaar bij ELO naar 
de vacature van projectleider duurzame 
monumentenzorg, een combinatie van bouwhistorische 
en de bouwfysische kanten van oude gebouwen. De 
nadruk ligt op behoud en de vraag hoe je het 
wooncomfort duurzaam kan vergroten. Ik werd 
aangenomen, ik heb geluk gehad.” 
 
Duurzame monumenten  
 “In het project duurzame monumenten komen 
verschillende bouwdisciplines samen, gerelateerd aan 
gebouwen in en buiten de historische Leidse 
binnenstad. Als projectleider krijg ik alle ruimte om dat 
naar eigen inzicht in te vullen. We zijn nou een jaar 
bezig en waren tot nu toe tamelijk naar binnen gericht--
dat moet ook als je wat opzet--maar nou moeten we 
nodig naar buiten. We geven gratis adviezen over 
verduurzaming van monumenten of historische 
woningen. De monumentenstatus is aan strenge regels 
gebonden, bij niet-monumenten ligt het eenvoudiger. 
Maar ook daar luistert het nauw. Welke mogelijkheden 
heeft een pand? Wat wil je als bewoner? Wat  moet je 
doen en wat kan je beter laten? Kan je een oude gevel 
zo maar isoleren? Hoe doe je dat? Wel of geen dubbel 
glas? Je moet begrijpen wat je doet als je wat toevoegt. 
Een voorzetwand kan veel verbergen, maar daarachter 
gaat het verval gewoon door. Dat kan je later een hoop 
ellende bezorgen. Wat er kan, hangt ook af van de staat 
van een gebouw, de kwaliteit, en de wil om authentieke 
materialen en details te behouden. Het vergt een 
zorgvuldige aanpak, maar het loont, want wat je in een 
gebouw aantreft heeft daar lange tijd een functie gehad. 
Dat kan je niet zo maar weghalen. Maar het moet wel 
bewoonbaar en betaalbaar blijven. In de bouw lopen 
garanties tien tot vijftien jaar, verduurzaamde 
monumenten moeten er weer 100 jaar tegen kunnen. Je 
kan voor energiebesparende maatregelen sinds kort ook 
subsidie van de gemeente krijgen of een 
duurzaamheidlening afsluiten, daarover adviseren we 
ook. Verder stimuleert ons project onderzoek en 
innovatie. We zijn constant op zoek naar innovatieve 
producten, je mag bijvoorbeeld in monumenten geen 
modern dubbel glas toepassen, omdat dit niet in de 
bestaande ramen past. Dan bedenk je varianten, zoals 
dun, in lagen op elkaar geplakt glas of een coating.  
 
Verduurzaamd Leiden   
“In Leiden is eigenlijk sprake van een inhaalslag. In de 
rangorde van duurzame vernieuwers bungelen we 
onderdaan, andere steden zijn al veel langer bezig. Dat 
is soms vervelend, maar het heeft ook voordelen. Als 
vernieuwersgroep zijn we zo’n beetje tegelijk 
binnengekomen en we zitten in hetzelfde gebouw. We 
zijn meteen met interdisciplinaire samenwerking 
begonnen. Als er ergens gerenoveerd wordt, worden de 
archeologen, historici en de collega’s  van 
duurzaamheid er meteen bij betrokken. Door deze 
samenwerking zijn we een soort containerproject 

geworden. Dat is in andere steden niet altijd zo, daar 
werken ze vaak nog in gescheiden afdelingen. Maar 
samenwerking is onmisbaar als je op de ontwikkelingen 
vooruit wil lopen.  
Wonen in binnensteden wordt steeds gewilder. Het 
wordt vol en als je niet oppast gaat dat ten koste van 
oude, vaak verwaarloosde gebouwen. Leiden heeft een 
mooie, historische binnenstad. Dat willen we graag zo 
houden, zonder de boel dicht te timmeren. Daar heb je 
alle disciplines bij nodig, want alles hangt samen in een 
stad. Verplaatsing per auto in binnensteden begint 
minder vanzelfsprekend te worden, veel mensen hebben 
nou al geen eigen auto meer. Hoe maak je mobiliteit 
duurzamer?Je moet overal rekening mee houden. Neem 
klimaatverandering, er komen naar verwachting meer 
hittegolven, en hevige regenval. In asfalt en beton blijft 
hitte hangen, de regen kan er niet weglopen. 
Straatklinkers zijn luchtiger en laten water door. Dan 
raakt het riool minder snel overbelast. Dat geldt ook 
voor tuinen en parken, groen is van levensbelang en 
hoort bij een stad. De mensen vragen erom, je ziet het 
aan de belangstelling voor Het Singelpark, of stadtuinen 
zoals Het Zoete Land. Daar zijn wij ook weer bij 
betrokken. ”  
 

 
Impressie Singelpark Leiden, © Singelpark Internet 
 
Leiden Duurzaam in 2030 
“De ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid gaan 
nou ook in Leiden hard. Onlangs heeft B&W het 
‘ambitiedocument’ Leiden Duurzaam 2030; een 
kansrijke, leefbare stad voor nu en straks vrijgegeven 
voor inspraak. Dit document bevat de korte, en lange 
termijn ambities voor een duurzame stad, die samen 
met bewoners en gebruikers zijn opgesteld. Energie, 
duurzaam ondernemen, klimaatadaptatie, mobiliteit, 
biodiversiteit en afvalstromen komen aan bod. Het 
vormt de basis voor de Leidse Duurzaamheidsagenda 
van 2016 tot 2020, voor de verdere invulling is een 
programmamanager aangetrokken. Bewoners kunnen er 
nog tot september 2015 op reageren.” • 
 
Meer informatie:  
www.leiden.nl/duurzaam2030  
www.erfgoedleiden.nl/bouwen/duurzame-
monumentenzorg 
www.leiden.nl/duurzaamleiden  
of ELO - 071 516 5355 
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Historie   

 
HANS HEESTERMANS 
 
Op een avond in juni ´55 verliet onze jaargenoot Bert 
Kooistra, vierdejaars rechten, vroeger dan zijn 
gewoonte was de sociëteit, wandelde naar de 
Hooigracht, schreef in zijn kamer  een briefje voor de 
hospita (‘mevrouw K., morgen geen melk’), schoof dit 
onder zijn deur de gang op, kleedde zich uit, slikte 
ongeveer twintig slaappillen (die hij in de loop van de 
voorgaande maanden op recept verzameld bleek te 
hebben), kroop onder de dekens, deed het licht uit en 
stierf nog voor het aanbreken van een mooie vrijdag, 
want juni was mooi dat jaar. 
Max Flier de Sombreuil en ik vonden Bert om tien uur, 
toen wij op de Hooigracht langs kwamen om hem op 
te halen voor een zitting bij de repetitor handelsrecht. 
Zijn vader, een architect in Haarlem, vertelde na de 
crematie, toen Max en ik in de aula op Westerveld met 
de  mond vol tanden ons medeleven betoonden, dat 
Bert het laatste weekend thuis ‘nogal plechtig’, met kus 
en handdruk, van zijn ouders afscheid had genomen. 
Ze hadden het natuurlijk niet begrepen, zei de vader, 
met rode ogen het park van Westerveld in turend. ( F. 
Springer, Happy days. Uit: Zaken overzee). 
 
Op 5 april 1571 waarschuwde Rhoelandt van der Duun 
zijn baas, Jhr. Heynrick van der Laen, dat er enige 
geuzen waren geland in Noordwijk. Van der Laen, 
aanhanger van de Spaanse koning, vluchtte daarop naar 
Leiden. Hij beval zijn knecht de bewegingen van de 
geuzen te volgen.  Die waren inmiddels naar Katwijk 
vertrokken. Van der Duun volgt hen, maar wordt 
helaas gevangen genomen. Zijn meester weigert een 
losgeld van 400 gulden te betalen. Van der Duun wordt 
door de geuzen meegenomen naar Ierland, ontsnapt en 
komt uiteindelijk op 29 juli aan bij zijn oude meester en 
vraagt uitbetaling van zijn gederfde loon: 3 Vlaamse 
ponden, plus 26 gulden reiskosten en 100 daalders als 
vergoeding voor het levensgevaar waaraan hij was 
blootgesteld. 

Van der Laen weigert dat, met als flauwe smoes dat hij 
zijn knecht nooit opdracht had gegeven om te gaan 
spioneren en Van der Duun kan niet bewijzen dat het 
wel zo was. De magistraat stelt hem op 29 december 
1572 in het ongelijk. 
 
Op de Lange Mare 60 is nu Mangerie De Jonge 
Koekop gevestigd, genoemd naar de aan het huis 
uitstekende loden koe-kop, zwart met een witte bles. 
Oorspronkelijk, vermoedelijk vóór 1847, zou er een 
leerhandel gevestigd zijn geweest. Daarna zat er lange 
tijd een oliehandel. Nu kun je er gewoon lekker eten. 
 

 
Lange Mare in 1950, collectie Koert van der Velde 
 
Een oude Leidse mevrouw vertelt:  “Ik moest vóór 
mijn 14de jaar gaan diene bij het grrote volk in 
Oegstgeest. Dat waren de rijken. Ik was in september 
jarig. Eind juli begon de grote vakantie, maar daar deden 
we bij ons thuis niet aan. Vakantie was voor de 
bovenklasse. Dus: de eerste dag van de vakantie was 
meteen ook de eerste dag van mijn dienstje. Elke dag 
lopen naar Oegstgeest. Maar toen ik in september 14 
werd, ging ik de fabriek in. De sigarenfabriek 
‘Edelachtbare’ op de Uiterstegracht. Elk jaar werd je 
daar met Sint Nicolaas ontslagen. Dan waren er sigaren 
genoeg gedraaid. Daarna ging je regelmatig hoorre of er 
nog meisjes nodig waren. Het woord ‘solliciteren’ 
kenden we toen nog niet. Wij gebruikten altijd hoorre. 
Ik heb later bijna alle wolfabrieken van binnen gezien. 
Je mocht er beslist niet met elkaar praten. Voor elk 
woord dat je sprak, kreeg je een kwartje boete. Als je 
genoeg geld verdiende om je eigen kleren te kopen, dan 
noemden we dat op je geld staan. Maar dan moest je 
minstens 18 zijn. Vóór die tijd mocht het niet. Je gaf 
dan thuis natuurlijk wel kostgeld. Gelukkig hebben we 
onze zoon een betere jeugd kunnen bieden. Hij heeft 
een universitaire studie gedaan. Maar hij is geen teneur 
of ponteneur, zoals wij vroeger zeiden. Geen 
‘opschepper’, dus. Dat is een van die Franse of Vlaamse 
woorden in het Leids, waarover U al eens eerder 
schreef. Net zoals ‘t zal mèin ’n meleurr zèin voor ‘dat 
laat me volstrekt onverschillig’, ‘wat kan mij dat nou 
schelen’.” 
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Inderdaad, twee Frans/Vlaamse woorden. Ponteneur, 
kennelijk in ons dialect ook verkort tot teneur, is de 
verbastering van het Franse point d’honneur. Het komt 
in de rest van Nederland ook wel voor, maar dan alleen 
in de betekenis ‘erezaak’, niet in die van ‘opschepper’. 
En meleurr stamt uit het Franse maleur, dat ‘ongeluk’, 
of  ‘last’, ‘narigheid’ betekent. 
  

 
Korevaarstraat ǀ Levendaal 1957 met de zeepfabriek van 
Sanders, collectie Koert van der Velde  
 
De Lakenhal is er niet alleen voor de “oude” kunst. 
De opening van de  Harteveltzaal, in 1890, werd 
opgeluisterd met een zogenaamde invitatie-
tentoonstelling. In de commissie die mocht bepalen 
welke kunstenaars moesten worden uitgenodigd, zaten 
2 jonge Leidse kunstenaars: Menso Kamerlingh Onnes 
(1860-1925) en Floris Verster (1861-1927). Dat deze 
twee invloed hadden, blijkt uit het feit dat, naast 
henzelf, zulke jonge schilders, tekenaars en etsers als 
Breitner, Van Looy, Matthijs Maris en Veth op de 
tentoonstelling te zien waren. En in 1893 organiseerde 
de nieuwe (overigens onbetaalde conservator) Kees 
Verster een tentoonstelling met tekeningen van Vincent 
van Gogh en daarna met werk van Jan Toorop. Hoewel 
niet het allernieuwste werk kon worden geëxposeerd, 
omdat dit op een tentoonstelling in Brussel was, bood 
deze expositie nog voldoende revolutionair werk om de 
meer dan 5000 bezoekers (in 5 weken tijd!!) een indruk 
te geven welke omwenteling zich in het werk van 
Toorop voltrokken had. 
 
“Ik herinner me een griezelig voorval van 1857. Ik zat 
in onze zitkamer, die op het Pieterskerkplein uitzag, aan 
mijn dissertatie te werken, toen op het Gravensteen 
rechts van mij in den hoek van het plein een 
doodvonnis zou worden voltrokken. Ik wilde er niet 
naar zien en trachtte door te werken, doch de ramen 
werden verduisterd door de dichte menigte, vooral 
vrouwen, die zich daarvoor had opgesteld. Een kreet 
van ontzetting steeg eensklaps op uit de menigte en 
hieruit en uit de ontstelde gezichten vóór mij begreep 
ik dat de moordenaar hing. Hij heette, meen ik, 

Adrianus Blom en op straat zong men in die dagen een 
liedje waarvan de eerste regels luidden: Adrianus Blom, 
geef mij mijn schoenen en kousen weerom. De was de 
laatste, stellig althans een der laatste malen dat in ons 
land een doodvonnis voltrokken werd.” 
(Autobiografie van prof. dr. R. Modderman). 
 
J.A.N. Knuttel was in het begin van de vorige eeuw 
niet alleen redacteur van het Woordenboek der 
Nederlandsche Taal, maar ook afdelingsvoorzitter van 
de Leidse Sociaal-Demokratische Partij, de SDP. In zijn 
De oprichting en ontwikkeling van de SDP schrijft hij: 
“Onze leden waren voornamelijk bouwvakarbeiders, 
een paar typografen, sigarenmakers, schoen- en 
kleermakers, bakkers, losse arbeiders, maar een 
fabrieksarbeider was een zeldzaamheid. Sommigen 
hadden enige persoonlijke aanhang, een stroming 
vertegenwoordigden zij geen van allen. Bij de meesten 
ging het meer om een nieuw geloof dan om een 
revolutionaire activiteit, als passanten waren er ook 
warhoofden en intriganten.” 
 
Er zijn soms van die eigenaardigheden in een taal die 
niet zijn te verklaren. Zo schijnen de Leienaars heel 
vaak na een bepaalde uitspraak nog eens en doen te 
zeggen. Stel bijvoorbeeld het volgende: een jongen rijdt 
met zijn vriend op de fiets in de Breestraat. De vriend 
heeft net verkering gekregen. de relatie is zo serieus dat 
de ouders zelfs al met elkaar kennis gemaakt hebben. 
Toevallig de vorige dag. En de vriend vertelt laaiend 
enthousiast: ’t klikte bedeen, gezèèllig, en zinge en danse 
en doen.  
Nog een voorbeeld, ook uit de werkelijkheid gegrepen. 
Iemand heeft een grote bewondering voor 
handwerkslieden, vooral voor stucadoors. En in 
opperste adoratie verzucht hij: “Die staan maarr te 
smeerre en doen!”   
 Kinderen vervelen zich soms stierlijk. Ze hangen wat in 
de stoel. Staan dan weer op. Pakken een boek en leggen 
het vrijwel onmiddellijk weer weg. En ze vragen 
uiteindelijk klagend aan hun ouders wat ze moeten gaan 
doen om zich niet te vervelen. Een standaardantwoord 
in Leiden was: ”Gaat de kat kietele met ‘n nèiptang”. 
  Iemand is net bezig met verhuizen. Na een paar dagen 
komt hij wat oude kennissen tegen die informeren of de 
verhuizing al opschiet. “Zit je al op rree” wordt er dan 
gevraagd. Oftewel: is alles al een beetje op orde. is de 
grootste rommel al aan kant? 
Ree is de oude vorm van gereed, dus er wordt dan 
zoveel gevraagd als ‘ben je al op het punt dat je gereed 
bent’? 
 
In het handvest van 1266 bepaalt graaf Floris het 
volgende: “Een burger die in de stad ( Leiden) 
gevochten heeft, zal nooit tegen zijn wil uit de stad 
verdreven kunnen worden noch tegen zijn wil in de stad 
gehouden kunnen worden, wanneer hij in de stad enig 
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bezit heeft waarmee hij schadevergoeding zal kunnen 
geven aan het slachtoffer. 
Wie een ander een hand, voet of arm afslaat of een oog 
uitrukt, moet een boete van 10 pond betalen en ik zal 
maken dat dat geld aan de verminkte wordt ter hand 
gesteld. Wie huisvredebreuk pleegt moet een boete van 
5 pond betalen.” 
Twee keer huisvredebreuk staat dus gelijk aan één 
uitgestoken oog! 
 
Clair, een Leidse pottenbakster, wordt in 1439 op 
verzoek van haar man onder curatele gesteld. Ze heeft 
hoge schulden. Ze is boos over die curatele en beraamt 
samen met een andere vrouw, Jacopmijn, een plan om 
de man te straffen. De arme Jacob zit op een morgen, 
net opgestaan, op zijn stoel. Clair begint hem uit 
schelden en rukt hem van z’n zetel en beide vrouwen 
beginnen te schoppen en te slaan. De buren horen het 
lawaai en scheiden de vechtenden. Clair moet voor 
straf een bedevaart naar Aken maken. Jacopmijn krijgt 
dezelfde straf: ze had, om Jacob rustig te houden, hem 
bij ‘sijnre manlickheyt’ gegrepen. • 
 

 (Bewoners)initiatief   

 
HET GELOOF VAN LEIDEN 
 
Op 9 juli presenteerde buurtgenoot Erick van Zuylen 
in de Pieterskerk met verve het plan van ‘De Heeren 
van Hout’ om bewoners van de Jan van Houtkade en 
Hoefstraat aan De Langste Leidse Tafel   samen chic te 
laten dineren voor het goede doel. Erick en mede-
initiatiefnemer Wouter Peelen willen daarmee geld 
ophalen voor Jongerenhospice Xenia in Leiden, het 
eerste hospice van Nederland voor jongeren met een 
beperkte levensverwachting. Maar behalve het goede 
doel hebben ze ook de   saamhorigheid van de buurt 
op het oog, en het plezier om er te wonen. Wouter en 
Erick willen hun activiteit nog door vele andere laten 
volgen.   
De presentatie gebeurde tijdens de laatste voorstelling 
dit seizoen van stadsgezelschap PS ǀ theater. Deze 
groep theatermakers, gevestigd op de Raamsteeg 2a in 
onze wijk, werkt samen met ruimhartige, bevlogen 
Leidse denkers, verenigd in groepen zoals RAP, 
Stadslab, of Singelpark. Met amateurs van het Da Vinci 
College, theatergroep Domino (een theatergroep voor 
downers) en Bigbang Date 7-2-7 een bigband voor 
senioren) zetten ze ‘Het geloof van Leiden’ op: een 
reeks activiteiten op het vlak van stadsverhalen, die in 
de voorstelling in de Pieterskerk uitmondde. Spelers 
gingen aan de hand van het script van de Leidse 
toneelschrijfster Eva Mathijssen in op de presentaties 
van Leidenaren die hun droom over het leefbaarder 
maken van de stad in werkelijkheid omgezet hadden. 
Het bestuur van onze wijkvereniging overweegt om PS 
ǀ theater te betrekken bij activiteiten zoals mensen 
bewust maken van overlast die ze geven of de plannen 

om van de Garenmarkt na de bouw van de 
parkeergarage een   mooi, groen aanzien te geven 
zonder geparkeerde auto’s. Dat er veel van die 
activiteiten mogen volgen. (MP) • 
  

 
PS ǀ theater in de Pieterskerk, foto Freddy Bischoff 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

In gesprek met  

 
RUURD HALBERTSMA, conservator Klassieke 
Wereld en HELBERTIJN KRUDOP, restaurator 
door Clariet Boeye  
 
Facelift van een museum  
Het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) is sinds half 
mei dicht. Maar stil is het er niet. De grote deuren staan 
vaak open en dan kan je even naar binnen kijken. Soms 
wordt het Rapenburg zelfs afgezet om plaats vrij te 
houden voor grote vrachtauto's. Er worden veel kisten 
met kostbare inhoud op transport gezet. Er wordt veel 
materiaal weggehaald en aangevoerd, heftrucks rijden in 
en uit. De grote hal met de Taffeh tempel is een 
bouwplaats geworden. De bekleding van travertijn is 
verwijderd, de  tempel is helemaal ingepakt. Nu is het 
zaak om de asbest te verwijderen. Het museum zal een 
half jaar gesloten zijn tot half december. Tot nu toe 
verloopt alles volgens planning. In Leiden gaat het 
anders dan in Amsterdam. 
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Ruurd Halbertsma 
"Grote mannen met grote helmen verrichten groots 
werk." zegt Ruurd Halbertsma. Maar hoe zit dat met de 
medewerkers van het museum? Kunnen die nu lekker 
lang met vakantie, tot de restauratie voltooid is? "Ja, 
sommige mensen denken dat, maar het tegendeel is 
waar", antwoordt Halbertsma, "Ik ben zelfs eerder dan 
mijn vrouw van vakantie teruggekomen; we werken 
harder dan wanneer het museum open is. Van tijd tot 
tijd is er nu eenmaal groot onderhoud nodig. De laatste 
keer is alweer twintig jaar geleden. Nu het museum 
toch moet sluiten om asbest in de entreehal te 
verwijderen kunnen we ook de inrichting een facelift 
geven. Alle zalen worden vernieuwd." Hij vertelt dat 
ook de indeling wordt gewijzigd. De zalen voor 
wisselende tentoonstellingen komen op een andere 
verdieping. Er komt meer ruimte en het wordt 
overzichtelijker. Dat is echt nodig want hoe groot de 
borden met bewegwijzering naar tijdelijke 
tentoonstellingen of hoe duidelijk de voetsporen op de 
grond ook waren, mensen konden toch vaak de weg 
niet vinden. Zo schreef een bezoeker van de Carthago 
tentoonstelling enthousiast hoe prachtig hij het 
gevonden had en dat hij nooit geweten had dat er ook 
in Carthago zoveel Egyptische kunst was geweest.  
 
Wow, Aha en Mmmm..!   
De plannen voor de Griekse afdeling zijn op papier al 
klaar, overzichtelijk opgeslagen in drie grote zwarte 
ordners op de werktafel van Halbertsma. Hij vat 
bondig samen wat een bezoeker kan verwachten: 
allereerst 'Wow! wat mooi!' Dan 'Aha!, dat wist ik niet.' 
Tenslotte 'Mmmm!, hier wil ik graag weer naar toe!' 
Een goed voorbeeld van dit concept elders is de 
eregalerij in het Rijksmuseum, met een selectie van 
kunstwerken van zowel esthetisch als historisch belang. 
Op mijn vraag of de plafonds van de 
tentoonstellingszalen zwart geschilderd worden, zoals 
ik heb gelezen in het Leidsch Dagblad, antwoordt 
Halbertsma dat dat inderdaad het geval is: "Het geeft 
een rustiger effect. Daarnaast is verlichting van 
uitzonderlijk belang, daardoor kan een object letterlijk 
in een totaal ander licht komen te staan."  
 
De nieuwe opstelling 
De nieuwe opstelling begint met de Griekse prehistorie, 
en loopt via de Cycladen, Kreta, Mycene, en het 
Klassieke Athene tot en met het Hellenisme. De 
nadruk zal komen te liggen op de bloeiperiode van  het 
Athene van de 5de en 4de eeuw voor Christus, de 
periode van grote schrijvers zoals Euripides en 
Sophocles en grote beeldhouwers zoals Praxiteles en 
Polykleitos. "Wij hèbben hier gewoon kopieën van deze 
Griekse artiesten uit die tijd. Ze waren zo beroemd dat 
hun werk al tijdens hun leven gekopieerd werd!" 
Bezoekers zullen zeggen: "Geweldig, hadden jullie dit?"  
Halbertsma vertelt dat Griekse contacten in de 
Hellenistische periode zich uitstrekten tot in India, de 

Grieken dreven zelfs handel in China. Daar staan we nu 
niet meer zo bij stil. Er vond als gevolg een culturele 
wisselwerking plaats in het hele gebied. Het Griekse 
alfabet bij voorbeeld gaat terug op het Fenicische 
schrift. Dat de Griekse kunst zich onder die invloeden 
heeft ontwikkeld wil hij laten zien in de nieuwe 
opstelling. 
 
Ingepakt 
Ik krijg een rondleiding door het museum. Bijzonder 
om allerlei kostbare objecten half of heel ingepakt te 
zien liggen, of staan op pallets tussen lege vitrines en 
verhuiskisten. Een mooie amfoor ligt gevlijd in een 
groot zacht kussen, een buste van Socrates heeft een 
kraag van bubbeltjesplastic. Hij lijkt het niet te 
waarderen. Verderop staat een meer dan levensgrote 
Apollo met geheven arm alles als een verkeersagent te 
regelen. Op de pallets zijn post-it velletjes geplakt met 
daarop het precieze gewicht genoteerd: 71 kg, 153 kg, 
35 kg., al naar gelang. Dan weten de vervoerders het 
gewicht van hun kostbare lading.  
 

 
Apollo in het Rijksmuseum van Oudheden, foto Clariet Boeye 
 
Op reis 
Met de sluiting van het museum wordt de collectie niet 
onzichtbaar. Veel voorwerpen gaan op reis om op 
andere plekken tentoongesteld te worden. Zo'n 250 
objecten uit de Egyptische collectie gaan naar Québec 
voor een tentoonstelling Egyptian Magic in het Musée 
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de la Civilisation, terwijl in Amsterdam in het Allard 
Pierson Museum een deel van de Griekse collectie in de 
tentoonstelling Schijnbeweging ǀ illusie in de Griekse 
kunst te zien is. In Leiden zelf kunt u in het Museum 
van Volkenkunde op de tentoonstelling 'Grrr.. 
Machtige Dieren Wereldwijd' Egyptische katten- en 
krokodillenmummies en andere dieren uit het RMO 
bewonderen.  Weer wat verder van huis, in het Museo 
Civico Archeologico di Bologna, zal vanaf 17 oktober  
het indrukwekkende Egyptische beeld van Maya en 
Merit te zien zijn met nog vele andere topstukken uit 
de tijd van Toetanchamon uit beide musea. Alle 
stukken worden van te voren goed bekeken en zo 
nodig schoongemaakt en gerestaureerd. Zo ook een 
grafkist van de hoge Egyptische ambtenaar 
Peftjaoeneith. 
 
Helbertijn Krudop, restaurator 
Om te zien hoe dat gaat mag ik een kijkje nemen in het 
restauratieatelier van het museum aan de Papengracht. 
Daar ligt een helemaal met hiëroglyfen beschilderde 
houten grafkist op de operatietafel. De kist uit ca. 650 
v.C.  is aangekocht vóor 1860, de vindplaats is 
onbekend. Al een paar weken is Helbertijn Krudop 
zorgvuldig en geduldig aan het werk. Ze heeft haar 
opleiding gedaan in Amsterdam en Parijs, in het 
Louvre. Ze is nog niet zolang in dienst van het 
museum, waar ze heel blij zijn haar gevonden te 
hebben. Ze is een van de weinige restauratoren in 
Nederland die met archeologisch organisch materiaal 
werken. Ze werkt hier tussen Femke Prinsen, papier- 
en papyrusrestaurator, aan de ene kant en Marianne 
Inkelaar aan de andere kant. Marianne houdt zich bezig 
met de inrichting van de nieuwe opstelling en ontwerpt 
sokkels voor de objecten die tentoongesteld zullen 
worden. 
 
Geduldwerk 
Helbertijn vertelt dat de grafkist bij een eerdere 
restauratie in de was is gezet. De kwaststrepen zijn 
zichtbaar geworden doordat de was bruin verkleurd is. 
Er is stof in getrokken. Met een scalpel heeft ze 
voorzichtig de vervuilde waslaag verwijderd, maar 
alleen van de witte ondergrond. De beschilderde delen 
laat ze met rust. Daar kan niet aan gekrabd worden, dan 
springen er misschien schilfers van af. Het was nog een 
heel gezoek hoe je het beste de waslaag daar kan 
verwijderen. Ze heeft verschillende testjes met 
oplosmiddelen gedaan.  Tenslotte bleek het ‘t beste te 
gaan met kleine stukjes verwarmd filtreerpapier: dat 
zuigt de waslaag op. Groen is moeilijker dan blauw, de 
was is met de groene verf versmolten. Het werk 
vordert centimeter voor centimeter. Niet alle plekjes 
worden gerestaureerd, hoe minder ingrepen hoe beter. 
Daarover moet ze telkens weer beslissingen nemen: wat 
pak je aan en wat laat je met rust? En alles wat ze doet, 
moet ook weer ongedaan gemaakt kunnen worden. 
Eigenlijk zijn het vooral vroegere 19de en 20ste eeuwse 
restauraties met ondeugdelijke materialen (wat men 

toen niet wist), die nu aangepakt moeten worden. Het 
leert je ook veel over de geschiedenis van het 
restaureren. De hele klus kost haar  ongeveer acht 
weken fulltime werk. 
 

 
Helbertijn Krudop aan het werk, foto Marianne Inkelaar  
 
Betekenis afbeeldingen 
Doordat Helbertijn zo dicht met haar neus op de kist zit 
heeft ze grappige dingen ontdekt: zo kwam de schilder 
blijkbaar niet helemaal uit met de tekst en daarom heeft 
hij de hiëroglyfen op één plek heel dicht op elkaar 
gepropt. De tekst bestaat uit spreuken uit het 
Dodenboek die de reis van de dode begeleidden in het 
hiernamaals. Hij moest onderweg allerlei beproevingen 
doorstaan. Tenslotte werd zijn hart gewogen en al dan 
niet te licht bevonden om toegelaten te worden tot het 
Rijk van Osiris. Tof vindt Helbertijn de afbeelding van 
Nut, de godin van de hemel, met haar blauwe lichaam 
gewelfd over de aarde en bedekt met sterren. 's Avonds 
eet ze de zon op en 's morgens brengt ze de zon weer 
ter wereld. Ook aan de binnenkant van de kist is Nut 
afgebeeld. Er zijn veel verschillende dieren te zien, met 
name vogels: valken, ganzen, een geplukt parelhoen, 
eenden, uilen, maar ook slangen, een baviaan, een 
jakhals en een krokodil of twee. Het gezicht van de 
overledene is groen geschilderd, de kleur van leven en 
groei. Hier brengt Helbertijn wel weer groen aan op 
plekken waar de verf verdwenen is met onschadelijke 
acrylverf op waterbasis. Zo komt de dode weer tot 
leven. 
 

 
Hiërogliefen op de mummiekist, foto Marianne Inkelaar 
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Ook de kist zelf, ik zie het voor mijn ogen gebeuren, 
komt onder de vaardige handen van Helbertijn weer 
helemaal tot leven. De kleuren worden helder, het wit 
wordt weer wit, kortom, het zal een pronkstuk zijn in 
het museum van Bologna. En ik ben er zeker van dat, 
als de deuren van het museum voor bezoekers geopend  
worden, hun een heuse Wow! ervaring wacht.  • 
 

 
 

(Bewoners)initiatief 

 
NAJAARSPROGRAMMA LOKHORSTKERK 
door Barend Kraal 
 

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

Muziek 
Op donderdagmiddag 29 oktober is er weer het eerste 
concert in de nieuwe 2015/’16-seizoenreeks van Practicum 
Musicae-verrassingsconcerten. Die vinden sinds 2010 met 
veel succes plaats, telkens op de laatste donderdagmiddag 
van elke maand  van 17.00 – 18.00 uur. De data na 29 
oktober zijn 26 november, 28 januari, 25 februari, 31 maart, 
28 april, 26 mei en 23 juni. De toegang is vrij. 
De musici zijn jonge dubbeltalenten die naast hun studie aan 
de Leidse universiteit bovendien studeren aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag. Als ensemble of solo laten zij 
hun lievelingsmuziek klinken uit een tijd van vier eeuwen 
terug tot vandaag de dag. Daarnaast leveren ze geregeld een 
passende muzikale bijdrage aan een Lokhorstkerkdienst. 
Meer programma-informatie is te vinden op 
www.doreleiden.nl/concerten. Daar worden trouwens ook 
de concerten aangekondigd van andere 
kamermuziekgezelschappen en kamerkoren die de 
Lokhorstkerk voor hun optreden gebruiken. 

 
Opperste concentratie bij een Practicum Musicae-verrassingsconcert in de 
Lokhorstkerk, foto Tom Sebus 
 
Woorden  
In het nieuwe seizoen gaat ook het najaars- en 
winterprogramma van maatschappelijke en culturele 
activiteiten van start. De toegang is elke keer vrij, een kleine 
vrijwillige bijdrage is welkom. Nieuwe programma-informatie 
verschijnt steeds op www.doreleiden.nl/nieuws/  
 

Vrijdag 9 oktober van 15.00 – 17.30 uur  
Vraaggesprek met Maarten ‘t Hart 
Zijn nieuwste boek “Magdalena” heeft Maarten ’t Hart pas 
kunnen schrijven na het overlijden van zijn moeder. In het 
vraaggesprek tussen hem en Laura van Asselt (remonstrants 
predikant) zal hij ingaan op  de wonderlijke eigenaardigheden 
en de onwrikbare, rotsvaste zekerheid des geloofs van zijn 
moeder. Ook geeft hij een mooi inkijkje in het leven op het 
Zuid-Hollandse platteland in de tweede helft van de 
twintigste eeuw. 
 

Woensdag 18 november van 20.00 – 22.00 uur: 
Solotheater met gesprek na afloop 
In de theatervoorstelling “De Bovenkamer” van Thomas 
Borggrefe was de hoofdpersoon de heer Meyer ooit dirigent 
en is hij dat in zijn beleving nog steeds, ook nu hij Alzheimer 
heeft. Het stuk belicht het proces van een dementerende man. 
Thomas Borggrefe laat niet alleen de binnenwereld van een 
dementerende man zien, maar ook de betekenis van muziek 
in het proces van dementie. Na de voorstelling gaat de acteur 
in ongedwongen gesprek met het publiek. 
 

Woensdag 20 januari van 20.00 – 22.00 uur: Film met 
toelichting en gesprek na afloop 
De speelfilm “The Salt of the Earth” is gemaakt onder regie 
van Juliano Ribeiro Salgado & Wim Wenders. De toelichting 
wordt gegeven door Jan van der Veer. 
De film toont een portret van de wereldwijd gerenommeerde 
Braziliaanse fotograaf Sebastião Salgado. De afgelopen 40 jaar 
heeft de fotograaf door de continenten getrokken, in de 
voetsporen van een altijd-veranderende mensheid. Hij 
fotografeerde vergeten gebieden en mensen, en ook een 
aantal grootse gebeurtenissen van onze tijd: internationale 
conflicten, hongersnood en exodus. Daarna begon hij aan de 
ontdekking van schitterende landschappen en wilde fauna en 
flora. De filmtitel refereert aan een bijbeltekst, Mattheus 5:13. 
“Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak 
verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het 
dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt”. 
• 
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Ondernemen 

 

ARNO DE BRUIN • BURGERDIJK & NIERMANS 
door Charlotte Boschma 
 

Burgersdijk & Niermans is het mooiste antiquariaat van 
onze stad en bestaat al vanaf 1894. Het is gevestigd in 
het statige pand Templum Salomonis, op de hoek van 
de Nieuwsteeg en de Kloksteeg. Als je er binnen gaat is 
het alsof je de achttiende eeuw instapt. Alles ademt 
voornaamheid en respect voor het literaire erfgoed. 
Arno de Bruin is er samen met Arne Steenkamp 
eigenaar van.  
 

Arno de Bruin 
Arno de Bruin vertelt hoe het begon: “Na de 
middelbare school wilde ik graag reizen. Ik heb eerst 
een jaar bij boekhandel De Kler gewerkt en toen ik 
genoeg geld had, vertrok ik voor driekwart jaar naar 
Amerika. Toen mijn geld op was, keerde ik terug naar 
Nederland en ging ik weer aan de slag bij De Kler om 
daarna weer op reis te gaan. Dat heb ik een tijd zo 
gedaan. Ik trok naar Midden Amerika, Mexico, Belize, 
Honduras. Ik zorgde er voor dat ik in de 
schoolboekentijd weer terugkwam, dan hadden ze bij 
De Kler altijd mensen nodig. Na een paar jaar had ik het 
reizen wel gezien en begon ik met de studie Nederlands. 
Ook toen bleef ik bij de boekhandel werken, dat heb ik 
jarenlang volgehouden. Ik heb er heel veel geleerd. En 
als je inzet toonde kreeg je er alle kansen om hogerop te 
komen.”  
 

 
De familie De Bruin op bezoek bij de dichter Leo Vroman en 
zijn vrouw Tineke in Texas, collectie Arno de Bruin 
 

Blaeu en Burgersdijk & Niermans 
In 1981, nog tijdens zijn studie, begon Arno met Arne 
Steenkamp een antiquariaat in de Salomonsteeg, dat zij 
Blaeu noemden. Toen in 1986 Burgerdijk & Niermans 
te koop kwam werd hen gevraagd om het over te 
nemen. Arno: “Het was een befaamd veilinghuis met 
personeel, dus het was niet zo maar iets. Het was voor 
ons een sprong in het diepe en misschien was het de 
roekeloosheid van onze jeugd dat we het aandurfden. 
We hadden niet voorzien welke hoge kosten er aan 
verbonden zouden zijn. Vooral bij de verbouwing van 
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het pand Templum Salomonis, dat in deplorabele staat 
was. Wij hebben het in stappen gerestaureerd.”  Het 
was de eis van de verkopers dat de naam Burgersdijk & 
Niermans zou blijven bestaan en aangezien het zo’n 
beroemde naam was, vonden Arne en Arno dat geen 
probleem. De naam Blaeu is langzamerhand in 
Burgersdijk & Niermans opgelost. Arne en Arno 
gingen door met de jaarlijkse veilingen in mei en 
november. Naast de wetenschappelijke bibliotheken die 
van oudsher bij Burgersdijk & Niermans geveild 
werden, concentreerden zij zich ook op klassieke talen. 
In die beginjaren lukte het Arno zijn studie Nederlands 
af te maken. Hij zegt daarover: “Ik ben afgestudeerd 
in1988 op m’n laatste krachten. Ik vond dat ik het 
tegenover mijn ouders niet kon maken om niet af te 
studeren omdat ze me altijd zo gesteund hadden.” 
  

 
De Nieuwsteeg in 1946 vlakbij Templum Salomonis, collectie 
Koert van der Velde  
 

Veiling  
Arno zegt: “Wij waren wel wat jong voor het leiden van 
een veilinghuis. Als we met de bestelbus aankwamen, 
dachten de mensen dat we de chauffeurs waren. Eerst 
deed Arne met een collega de veilingen, maar toen die 
met pensioen ging, ben ik het hem samen gaan doen. 
Het is echt ‘kicken’ om een zaal in beweging te krijgen 
en te houden en in feite gaat het nog net zo als in de 
negentiende eeuw. Je moet je klanten kennen, weten 
wie in wat geïnteresseerd is, als veilingmeester de zaal 
bespelen en spanning creëren. Het is een beetje 
toneelspelen. Ik vind het altijd jammer als na twee 
intensieve dagen de veiling weer voorbij is.” Arno heeft 
amusante verhalen over het veilingvak. Hij vertelt: “Bij 
onze veilingen in Klassieke Talen komt vaak een blinde 
Engelse handelaar. De catalogus is voor hem omgezet 
in braille en dan is hij tijdens de veiling driftig met z’n 
braille-apparaat in de weer en geeft hij zijn assistent 
duwtjes om te bieden. Een fenomeen! Ook was er een 
keer een studente die op een rommelmarkt in Portugal 

voor tien gulden een eerste druk van John Locke 
gevonden had. Het bracht 80.000 gulden op! Wij belden 
haar ’s avonds enthousiast op, maar ze reageerde 
superlauw, ze had niet anders verwacht. Zo raar. Het 
gesprek was meteen voorbij.”  
 

Digitalisering 
Er is er natuurlijk veel veranderd in het veilingwezen. 
Mensen kunnen nu via internet en telefoon bieden. Dat 
betekent onder andere dat de reikwijdte van de handel 
groter is, maar ook dat je niet meer zo veel hoeft te 
reizen. Arno zegt: “Vroeger ging ik ieder jaar naar 
Engeland en de Verenigde Staten om boeken te kopen. 
Dat hoeft allemaal niet meer. Laatst kreeg ik een 
prachtige collectie uit Turijn. Ik was er graag 
heengegaan, maar alles ging via de mail.” Omdat 
mensen nu veel via internet aanbieden en kopen, 
worden overal ter wereld antiquariaten gesloten. Ook bij 
Burgersdijk & Niermans  loopt het aantal bezoekers 
terug. De jeugd heeft niet zoveel interesse meer in oude 
boeken. Dat zie je ook aan het publiek in de veilingzaal: 
veel ‘grijze koppen’. Toch blijven er mensen 
verzamelen, zeker als het om echt oude boeken gaat. Zo 
zal het voor een jurist altijd betekenisvol zijn om een 
oude druk van Hugo de Groot te bezitten. De boeken 
uit de tweede helft van de twintigste eeuw doen het niet 
zo goed, daar zijn er te veel van. De boekenmarkt staat 
natuurlijk ook onder druk omdat veel boeken 
tegenwoordig digitaal verkrijgbaar zijn. Hierover zegt 
Arno: “De kwaliteit van het digitaliseren is vaak slecht. 
Kijk naar de boeken die je via google books vindt. Er 
ontbreken pagina’s, ze zijn half gescand en 
uitklappagina’s worden niet uitgeklapt, die zitten 
gewoon dichtgevouwen in de scans.” Het feit dat de 
boeken die gescand moeten worden vaak 
kapotgesneden worden om door de scanner te gaan is 
hem een doorn in het oog.  
 

 
Arno de Bruin en Carla van der Poel op bezoek bij de dichter 
Leo Vroman, foto Kent de Bruin 
 
Boekjes uitgeven  
Met de jaarwisseling geeft Burgersdijk & Niermans voor 
de vaste relaties een mini-boekje uit: “Dat is de jus op 
ons dagelijks eten! We hebben al een hele reeks, 
bijvoorbeeld een boekje met gedichten van Leo 
Vroman. Ik heb hem met ons hele gezin in Texas 
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opgezocht. Een buitengewoon sprankelende man. Hij 
heeft prachtige gedichtjes geschreven voor ons boekje, 
dat een echt kunstwerkje is geworden. Ook geven we 
het boekje uit over de muurgedichten in Leiden. Het 
eerste Gedicht op de Muur dateert van 1992. Het is een 
gedicht van Marina Tsvetajeva en staat op de muur van 
Templum Salomonis. Er komen heel veel Russen op af, 
ze denken dat zij daar heeft gewoond. Ik zou wel een 
kamer kunnen inrichten als Marina Tsvetajeva 
museum.” 
 

Binnenstadbewoner 
Arno woont al jaren in de Pieterswijk met zijn partner 
Carla, en nu nog met hun zoon Guido. Hun oudste 
zoon, Kent, studeert aan de VU in Amsterdam. Carla 
en hij woonden eerst in een van de huisjes die tegen de 
Pieterskerk aangebouwd zijn, maar toen het eerste kind 
kwam werd het te klein. Het huis waarin ze nu wonen 
is licht en ruim. Ze beperken de boeken tot één kamer; 
Arno heeft merendeels architectuurboeken. 
Architectuur is een hobby van hem sinds het 
restaureren van Templum Salomonis. Hij heeft daarna 
allerlei panden gerestaureerd en ook het huis waarin zij 
wonen opgeknapt. Andere hobby’s zijn tennis en 
gitaarspelen. Hij speelt vooral Americana, Amerikaanse 
folk, een voorliefde overgehouden aan de tijd in 
Amerika. Over Leiden is hij positief. De Pieterswijk is 
een heerlijke wijk om te wonen. Het is wel jammer dat 
er veel oorspronkelijke bewoners en winkeltjes zijn 
verdwenen. Horeca lijkt het enige dat er bij moet 
komen, en helaas worden er wel erg veel evenementen 
georganiseerd. Hij hoopt dat het Pieterskerkplein stil 
kan blijven. Gelukkig worden we daarbij geholpen door 
de wind: op het Pieterskerkplein waait altijd de wind 
om de kerk. • 
 

(Bewoners)initiatief 

 
WONEN OP HET DOELENTERREIN 
  
Ruim dertig jaar geleden is de Doelenkazerne gesloopt 
om plaats te maken voor een universitair complex en 
woningbouw. De woningbouw was het initiatief van de 
Gemeente Leiden, onder de noemer van 'Open gaten 
project'. Het ging daarbij om sociale woningbouw in 
samenwerking met woningbouwverenigingen, om 
woningzoekenden aan een betaalbare huurwoning te 
kunnen helpen. Er is in de afgelopen dertig jaar veel 
veranderd. Dat is onvermijdelijk, maar helaas is het 
Doelenterrein er als woonomgeving de afgelopen jaren 
niet op vooruitgegaan. Gelukkig hebben we in onze 
buurt een actieve Bewonerscommissie, BC De Doelen, 
die de belangen van de bewoners behartigt. Hieronder 
zetten we uiteen hoe ons woongenot in de loop van de 
jaren is verstoord en wat we zouden willen doen om 
het te herstellen. We hopen dat de Gemeente en onze 
grote buur, de Universiteit, onze problemen zullen 

begrijpen en dat we--nu het universiteitsterrein op de 
schop gaat--gezamenlijk een oplossing kunnen vinden.   
 

 
Doelenkazerne ongeveer 70  jaar geleden, collectie Koert van der 
Velde 
 
De Universiteit als buur 
Wonen op het Doelenterrein is wonen met als naaste 
buur de Universiteit. In de loop der jaren is ons 
wooncomplex steeds meer ingeperst en 
ondergesneeuwd door de dynamiek van de Universiteit, 
met grote consequenties voor het woonklimaat. De 
Universiteit breidde almaar uit en kreeg steeds meer 
faciliteiten. Er  kwamen extra diensten en 
voorzieningen, zoals horeca, congresfaciliteiten, en een 
mensa. Ook de Hortus werd ondernemender en kreeg 
een tweede ingang.   
Onze woonwijk was aanvankelijk verboden voor auto’s. 
Bewoners konden er wel met de auto komen, maar 
slechts met een sleutel van de paaltjes die er stonden. 
Nu lijkt het vaak alsof we op een bedrijventerrein 
wonen, waar zwaar vrachtverkeer komt laden en lossen. 
Met faciliteiten voor bevoorrading, pakketdiensten, 
onderhouds- en servicebedrijven, het halen en brengen 
van scholieren, enzovoort. De Reuvensbrug (de grote 
brug die de Witte Singel met het Doelenterrein 
verbindt) wordt in de wandeling al gekscherend de A-44 
brug genoemd. Alle gemotoriseerd verkeer met spullen 
voor de Universiteit moet erover om bij de 
Cleveringaplaats en het Lipsiusgebouw te kunnen laden 
en lossen. Of om de krappe bocht te nemen naar de 
Hortus op de Doelengracht. Bewoners van de 
Cleveringaplaats en Doelensteeg ondervinden extreme 
overlast. Onze woonwijk is niet ingericht op 
vrachtverkeer. Verzakkingen van het wegdek en de 
huizen tonen dit duidelijk aan. Het lawaai, de stank, en 
de trillingen maken ons bezorgd. Onze huizen, onze 
gezondheid en niet te vergeten onze kinderen en 
huisdieren lopen groot gevaar door al dat vrachtverkeer. 
Ambulance of brandweer kunnen  als het nodig is het 
terrein moeilijk bereiken. De bewonerscommissie wil 
namens de bewoners graag  in overleg treden met de 
Universiteit en de Gemeente om gezamenlijk te 
bedenken hoe we onze wijk weer bewoonbaar en veilig 
kunnen maken.  
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BC De Doelen 
BC De Doelen bestaat al ruim dertig jaar. We hebben 
in het verleden veel voor elkaar gekregen, onder andere 
dat het speelterreintje op het Arsenaalplein werd 
aangelegd. Daar zijn we nog steeds heel blij mee. Jong 
en oud, ook van buiten het Doelenterrein, komt er 
spelen of zit te praten op een bankje. Dat is mooi, en 
zo is het bedoeld. Binnenshuis en buitenshuis leven en 
wonen met je buren. We hebben hard voor dit 
speelterreintje gevochten en het moet vooral blijven, 
net als ons wooncomfort! Nu maakt BC De Doelen 
opnieuw een vuist om in open overleg met de 
Gemeente en de Universiteit een nieuw evenwicht te 
vinden tussen hun en onze belangen om ons oude, 
prettige woonklimaat terug te krijgen.    
 

Bewonerscommissie De Doelen 
Giny Schoemaker • 
 

Ondernemen 

 
JUWELIER ROB VAN GERNER BREESTRAAT 
Het huis van de buren komt maar een keer te koop 
door Carla van der Poel 
  

 
Rob van Gerner voor zijn gerestaureerde Jugendstilpand aan de 
Breestraat, foto Tessel Rutten 
  
Het fraaie Jugendstilpand van architect Van der 
Heijden, op de hoek van de Maarsmansteeg en de 
Breestraat, is in juni betrokken door juwelier Rob van 
Gerner. Met een feestelijke opening door wethouder 
Robert Strijk en met glinsterende steentjes en een paar 
echte diamantjes in de 600 glazen prosecco die rond 
gingen. Daarmee krijgt een markant punt aan de 
Breestraat, daterend uit 1904, weer een waardige 
bestemming. Voor vele heren was dit jarenlang dé 
winkel waar men herenkleding kocht: bij 
herenmodezaak Timmermann. Fraaie overhemden in 
fijne streepjes en lamswollen truien in tientallen kleuren 
lagen hier strak in het gelid in de etalage uitgestald. 
Tijdens de taptoe of de 3-oktoberoptocht stond de 
heer Borst altijd op de eerste verdieping, als een vorst, 

met een glas witte wijn in de hand naar iedereen te 
zwaaien en toen zijn echtgenote overleed, hield de koets 
met witte paarden hier even stil. Later had tennisser 
Martin Verkerk hier enkele jaren een zaak in 
sportartikelen en zo waren er nog wat tijdelijke winkels. 
Kortom, een pand met geschiedenis, en niet alleen door 

de uitbaters die 
erin zaten. 
Maar welk 
pand heeft dit 
niet in onze 
wijk? 
  
Het gerestau-
reerde 
Jugendstilpand 
aan de Breestraat 
met links op de 
voorgrond de 
Blauwe Steen,  
foto Carla van 
der Poel 
 
 

 
Ondernemingszin 
In de Maarsmansteeg iets verderop aan de overkant zat 
al sinds 1990 juwelier Rob van Gerner. Daarvoor kende 
menigeen het als juwelier Pierrot, niet te verwarren met 
de servieswinkel Pierrot aan de overkant. Al een aantal 
jaar keek Van Gerner met een schuin oog naar het 
Jugenstilpand op de Breestraat, schuin aan de overkant. 
Als hij ooit eens zou uitbreiden, zou het dan in deze 
gedroomde locatie kunnen…? 
Drie jaar geleden deed de gelegenheid zich voor: de 
winkel stond te koop. Het was een ‘must’ om een atelier 
boven de zaak te hebben, want dit is een ambachtelijke 
juwelier, waar veel zelf gemaakt en aangepast wordt. 
Dat bleek lastig, omdat er een woonbestemming op 
rustte. Met de extra eisen op het gebied van beveiliging 
die een juwelier stelt, werd dat een lange weg. Maar met 
de volgende uitspraak kenmerkt zich de ware 
ondernemer: “Als ik van tevoren had geweten welke 
hobbels ik toen te nemen had, zou ik het toch hebben 
gedaan.” Bij de restauratie kwam men door een 
vergroting van de kelder op een spectaculaire vondst: 
men trof er een stenen muur aan die aangebracht moet 
zijn tussen 1250 en 1300. In het midden daarvan zat een 
grote nis met daarin een haard. Ja, en met zo’n vondst 
ben je weer anderhalf jaar verder. Een medewerker van 
Monumentenzorg schijnt destijds gezegd te hebben: “Je 
kunt het weten in deze wijk: zo gauw je gaat graven, 
stuit je op geschiedenis.” En daarmee op kosten.  
Overigens spreken we nu van een kelder, omdat de dijk-
-nu dus de Breestraat-- in de loop der eeuwen is 
opgehoogd; ooit was dit de begane grond. De kelder is 
evenals de rest van het pand vakkundig gerestaureerd 
door architect Marcel van Dijk, met als pièce de 
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résistance de gietijzeren wenteltrap die naar het atelier 
op de eerste verdieping leidt. 
  

 
 
Haard in de laat 13de-eeuwse muur in de kelder, foto Carla van 
der Poel 
 

Oude straathoek 
Het gaat hier om een van de oudste straathoeken van 
Leiden, namelijk de bewoning op de dijk langs de Rijn. 
Gelegen tegenover de blauwe steen voerde hierlangs de 
enige route om de Rijn over te steken en al rond 1300 
moet op deze locatie een stenen bebouwing zijn 
geweest, met ongeveer dezelfde maten als de winkel nu. 
Door de graven van Holland werd destijds het recht 
verleend hieraan de stadsklok te hangen. Kan het 
eervoller? 
 

Rob van Gerner bleek hiermee een spekkoper, niet te 
verwarren met de spekvrouwen die aan de overkant in 
De Penshal tot 1850 hun nering dreven (zie het artikel 
in HvS-krt 143, november 2014). Hoe was het ooit zo 
gekomen om deze richting op te gaan? “Als 
opgroeiende jongen was ik altijd al alles uit elkaar aan ’t 
halen: uurwerken, fietsen, bromfietsen, noem maar op. 
Net zoals zovelen lukte het me vaak niet om dat weer 
in elkaar te krijgen. Ik was heel breed geïnteresseerd, 
dat was misschien wel lastig. Toen ik over een 
vervolgstudie nadacht, moest dat een richting zijn waar 
de combinatie van mechaniek en een veelvoud aan 
materialen samenkwam.” Het werd uiteindelijk de 
opleiding tot goudsmid in Schoonhoven. Toen 
duidelijk werd dat hij die richting op wilde, begon hij 
heel gericht nog tijdens zijn middelbare schooltijd op 
zaterdag bij een juwelier in Barendrecht.  
 
Tijdens de opleiding moest er ook stage worden 
gelopen. Dat was helemaal niet gemakkelijk om zo’n 
plek te verwerven, maar met behulp van zijn vader – 
ook een ondernemer en enorm betrokken – vond hij de 
ultieme stageplaats bij de firma Lyppens in Amsterdam. 
Een van de topjuweliers in den lande, waar alles op het 
gebied van edelsmeden voorbij kwam. Restauratie van 
antiek gebruikszilver, in zilver vervatte nautilus 
schelpen, diamanten, de meest exclusieve sieraden, het 
kwam allemaal voorbij. Na zijn stage heeft hij er ook 
jaren gewerkt en er de kneepjes van het vak geleerd. Hij 
heeft alle facetten van de diamantenwereld leren 
kennen, maar bijvoorbeeld ook sieraden naar ontwerp 

van Hans Appenzeller mogen uitvoeren. Op een 
bepaald moment was hij eraan toe om voor zichzelf te 
beginnen. Na een grondige oriëntatie in heel Nederland, 
opnieuw mét zijn vader, heeft Van Gerner zich, via een 
advertentie, in Leiden gevestigd. De fascinatie voor 
mechaniek, voor hoe alles met elkaar verbonden is, is 
altijd gebleven en in zijn zaak kan hij zich daar ten volle 
in uitleven. 
Op mijn slotvraag wat de Gemeente goed doet, besluit 
Van Gerner: “Nu pas heeft Leiden door dat we iets 
moeten doen aan de bereikbaarheid en promotie van 
deze fraaie stad. In bepaald opzicht heeft men de boot 
gemist, maar het huidige college heeft het goed op het 
netvlies staan, dat het belangrijk is!” 
 

(Bewoners)initiatief 

 
HORTUS VIER 425-JARIG BESTAAN 
De Hortus is de oudste Hortus Botanicus  van 
Nederland en was zelfs lange tijd een der belangrijkste 
tuinen van de wereld. Oorspronkelijk werd die 
aangelegd om de wetenschappelijke functie; het ging 
vooral om de studie van de medicinale werking van 
planten en bloemen. Tegenwoordig komen bezoekers 
vooral om de recreatieve functie – mensen in de wijk 
noemen het gekscherend ‘onze voortuin’. Ter 
gelegenheid van het 425-jarig bestaan zijn er dit jaar tal 
van festiviteiten en tentoonstellingen. Een bezoek meer 
dan waard en je komt er regelmatig buurtgenoten tegen.  
 
Rijksmuseum van Oudheden 
Het Rijksmuseum van Oudheden is wegens herstel- en 
restauratiewerkzaamheden tot het eind van het jaar 
gesloten en aan de Papengracht is een tijdelijke houten 
omheining aangebracht. Om het wat aangenamer voor 
de voorbijganger te maken is er een kleurige versiering 
aangebracht. Wat is er leuker om hiermee de bevriende 
Hortus te feliciteren? (CvdP) • 
  

 
Foto Carla van der Poel 
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(Bewoners)initiatief 

 
RESTAURATIE GEVELSTEEN KORT LEVENDAAL 
door P.M. Perquin 
 

Op 29 augustus wordt de gerestaureerde gevelsteen van 
de Firma J.Th. Perquin op het Kort Levendaal 6b 
onthuld door nazaten van de handelaar die hem daar in 
het verleden liet plaatsen. De letterlijke tekst op de 
steen luidt:  
Firma J. Th. Perquin 
en Zonen 
in Brandstoffen 
kantoor:  Heerengracht n: 52 
 

Brandstoffenhandel J.Th. Perquin 
In het verre verleden heeft de brandstoffenhandel J. 
Th. Perquin op het Kort Levendaal haar kolenopslag 
gehad. In het pand ernaast was volgens informatie van 
derden ooit de brandstoffenhandel Van Haasteren 
gevestigd en daarna een ijsfabriek. Het ijs was niet voor 
consumptie, maar om aan bederf onderhevige waren 
van winkeliers koel te houden.  
 

Geschiedenis 
Johannes Theodorus Perquin startte in 1852 een 
brandstoffenhandel te Den Haag, die hij later 
uitbreidde met een vestiging in Leiden. Na zijn 
overlijden in 1893, zetten zijn zoons de handel voort 
als een vennootschap, onder de naam 'J.Th. Perquin en 
Zonen'. Door onbekende redenen gingen de broers 
weer uit elkaar. De Leidse vestiging werd overgenomen 
door Johannes Leonardus Christianus Perquin. Toen 
werd (waarschijnlijk?) - op het adres Levendaal 6/b - de 
kolenopslag gevestigd. Deze kolenopslag werd later 
overgebracht naar de Haagweg, direct naast de 
Ambachtschool. (Thans het Kunstcentrum Haagweg 
4). Het kantoor werd later verplaatst van de 
Heerengracht naar Breestraat 45. 
Na het overlijden van de heer J.L.C. Perquin in 1946 
werd het bedrijf overgenomen door de heer Hermanus 
Theodorus (Herman) Perquin.  
Voor 1935 verhuisde de opslag van het Levendaal naar 
het Haagweg-terrein (thans Stadsparkeer), waar Van 
Gend een Loos later ook zijn opslagloods bouwde. 
Naast Perquin bevonden zich daar verder de 
opslagplaatsen van de kolenafdeling van de Coöperatie 
“Vooruit” en de Firma B. Zeilstra, welke laatste 
eveneens gevestigd was op de Langebrug met haar 
kantoor en (deel)opslag van kolen. Deze laatste niet te 

verwarren met firma Sybrand Zeilstra, die haar 
opslagplaats had in de Kloksteeg en firma Jan Zeilstra, 
die kantoor en opslag had in de Kraaierstraat, hoek 
Sliksteeg. 

 
De gevelsteen na de restauratie door restaurateur BamBam te 
Leiden, foto P.M.Perquin 
 

Door gewijzigde marktomstandigheden, de opkomst 
van olie voor verwarming, is het bedrijf J.TH. Perquin 
in 1958 opgehouden te bestaan. Het kantoorpand, 
tevens woonhuis, is rond 1953 verkocht aan de heer 
Tom Westen voor 50.000 gulden, die daar zijn kapsalon 
vestigde. Thans is daar “OBVIOUS kappers” gevestigd. 
 

Petrus Maria Perquin (Pim),  zoon van H.Th. Perquin 
en tot dat moment werkzaam in de brandstoffenhandel 
van zijn vader heeft onder de naam ‘Perquin Oliehandel’ 
in 1955 een nieuw bestaan opgebouwd. Door de komst 
echter van het aardgas is ook dit bedrijf opgehouden te 
bestaan en toen is Pim  Perquin een nieuw bedrijf 
begonnen. • 
 

Dieren in de wijk 

 
ONGENODE GASTEN 
door Clariet Boeye 
 
1 mei 2015 
Je vraagt je tegenwoordig dikwijls  af of je zomaar 
ongenode gasten op zult nemen in je huis of je tuin. Op 
1 mei kregen we bericht van een medewerker uit het 
kantoor onder ons huis dat er zich een moedereend met 
tien eendekuikens in onze tuin gevestigd had.  
Nu, voor een feit gesteld, was mij meteen duidelijk: nee, 
dat wilde ik liever niet. Ik wilde ze direct op laten halen 
door de dierenambulance. Onze tuin is klein en 
ommuurd. Bovendien hebben we geen vijver. Ik belde 
de dierenambulance. Het antwoord van de meneer van 
de dierenambulance was heel beslist: we moesten ze 



 
19     

 
 

zeker een week laten blijven en verzorgen. Ze waren nu 
nog te klein om weg te halen. Voor een tweede opinie 
belde ik de vogelbescherming, ik wilde ze echt kwijt. 
De mevrouw die ik daar aan de telefoon kreeg, 
bevestigde helaas het advies van de meneer van de 
dierenambulance. Wat moest ik ze dan te eten geven? 
Nou mevrouw, kroos natuurlijk! Dat vond ik lastig, 
waar moest ik dat zo gauw vandaan halen? Op internet 
naar raad voor eendenvoeding gezocht, 
watervogelopfokmeel was het advies. Tweede keus: 
kuikenopfokmeel. Ik was ziek, dus mijn man er op uit. 
Twee dierenwinkels in Leiden bleken opgeheven te 
zijn, de enige die nog over is had noch watervogel- 
noch kuikenopfokmeel. Uiteindelijk vond hij bij 
Intratuin in Voorschoten een grote zak met twee kilo 
opfokmeel voor kuikens. Daar maakte ik een soort 
papje van, op de aanwijzingen van de internet - 
watervogelliefhebbers. (Er zijn er veel, er gaat een 
wereld voor je open.) De kuikens aten er mondjesmaat 
van. Ik had nog een zak los vogelzaad, waar ik 
afgelopen winter vetbollen van had willen maken, maar 
waar ik niet aan toe gekomen was. Strooivoer heet dat, 
weet ik nu. Dat strooide ik droog in de voerbak, voor 
moedereend. Die moest tenslotte ook eten. Dat bleken 
die kleintjes ook te kunnen eten. Dus  strooide ik het 
kuikenopfokmeel er voortaan droog bij. Dat ging veel 
beter dan dat papje. Niet alleen het eendengezin at er 
goed van. Een ekster, een dikke houtduif, vier 
tortelduifjes, een echtpaartje kauwtjes en wat meesjes 
uit de buurt kwamen er ook al snel op af. De mensen 
van het kantoor hadden, meelevend, een rond metalen 
dienblaadje met opstaande rand gevuld met water in de 
tuin gezet. De eendjes dronken er niet alleen uit, ze 
zwommen er meteen met z'n tienen tegelijk in. Toen 
het wat krap werd kwam er ook een grotere plastic bak, 
waar een loopplankje tegenaan was gezet. Maar ook 
daar groeiden ze snel uit.  
  

 
De eenden op hun loopplankje, foto Sarah Hart 
 
15 mei 
Bij de Blokker had ik een nog grotere plastic bak 
gekocht. Ze waren flink gegroeid, je kon nu wel 
spreken van jonge eenden, behalve eentje, die wilde 

niet echt groeien, had nog geen veren en was de helft zo 
groot vergeleken bij zijn broers en zussen. Dat kon je 
overigens nog niet zien, ze waren allemaal bruin, in 
allerlei tinten, van koperkleurig tot grijzig-bruin. 
Intussen hadden mijn man en ik kroos gezien in een 
sloot in de Leidse Hout. Sindsdien gingen we daar elke 
drie dagen heen met een schepnet, geleend van de 
buurkinderen, en een emmertje om kroos te halen. Dat 
bleek toch wel hun lievelingskostje te zijn, ze vielen er 
op aan alsof ze uitgehongerd waren. Als we met 
kleinkinderen kroos gingen halen, vielen we niet op, 
maar zonder hen maakte het blijkbaar toch een vreemde 
indruk, gezien de verbaasde blikken van andere mensen: 
"Lekker maaltje bij elkaar gevist?" "Ik wist niet dat je 
kroos kon eten", zei mijn man. 

 
Eendenbad in mijn tuin, foto Clariet Boeye 
 
6 juni 
Langzamerhand groeiden ze mijn geïmproviseerde badje 
uit en ook de tuin werd te klein, ze hadden alle 
campanula's al opgegeten. Er stonden alleen nog wat 
kale sprieten. Ze wachtten me elke ochtend en avond al 
piepend op bij de deur. Het was duidelijk: ze hadden 
meer sloot nodig. Op warme dagen als de tuindeuren 
open stonden liepen ook ze achter elkaar de 
vergaderzaal van het kantoor in, en lieten altijd wat 
achter op het tapijt. Ze moesten weg. Maar eerlijk 
gezegd lag ik er wakker van hoe ik ze moest vangen. De 
jonge eenden dat zou nog wel lukken, dacht ik, maar de 
moeder? Ik hoopte op een goede oplossing. 
 
14 juni  
Ze zijn weg, de eendjes. Het was een chaotisch en 
dramatisch afscheid. Ik had hetzelfde ellendige gevoel 
als toen ik mijn moeder tegen haar zin naar een 
verpleeghuis bracht. Verraad. De buren, twee 
volwassenen en drie kinderen, kwamen helpen. 
Poezenmanden voor vervoer stonden klaar. Mijn man 
was er niet bij, hij heeft een vogelfobie. Ik had alweer de 
vogelbescherming om raad gevraagd, "mevrouw, u moet 
ze zo dicht mogelijk bij u in de buurt te water laten." Ik 
had een strategie bedacht, maar die bleek niet 
waterdicht, omdat de plank die een gangetje moest 
afsluiten (waar ik alle tien kuikens ingelokt had met 
voer) net niet breed genoeg was. Gevolg: smalle kieren 
aan beide kanten waar ze onmiddellijk doorheen 
piepten. Op éentje na. Die stopten we direct in éen van 
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de manden. Daarna werd het een wilde jacht door de 
tuin. Gepiep, gefladder van de kleintjes en luid gesnater 
van de moedereend, die er zo lang mogelijk bij bleef 
met opgezette veren en uitgespreide vleugels. We 
probeerden haar ook te vangen, maar ze ontsnapte 
telkens net. Tenslotte vloog ze weg. De kleintjes 
hadden ook allerlei strategieën, ze bleven heel stil onder 
een struikje zitten, of renden al piepend zigzag van hot 
naar haar. Wij erachter aan door de planten heen 
springend ze opdrijven in een hoekje. Het duurde drie 
kwartier, toen hadden we ze allemaal. We ontdekten 
ook waar het nest geweest was doordat de moeder daar 
in wegvluchtte: in een smalle spleet achter een 
regenpijp naast het huis. Er lag nog éen groenig 
onuitgebroed eendenei. Dat ei bevindt zich nu in de 
verzameling vondsten van onze buurjongen, met een 
veertje. 
 
We hebben ze in een stoet (we waren met z’n zessen) 
naar de Singel gebracht. De eendjes zaten doodstil in de 
manden. Aan de rand van het water deden we de vier 
manden tegelijk open. Dat was een mooi moment: ze 
holden direct naar het water, sprongen er in en 
zwommen met z’n tienen in een colonne naar de 
overkant, naar de Hortus. Daar zagen we ze onder de 
bladeren van het groot hoefblad ontspannen naar 
vliegjes happen. Ik had gehoopt dat moedereend ons 
gevolgd zou hebben, maar helaas. Zij zat nog een tijd 
lang op het dak van het achterhuis tevergeefs te roepen 
naar haar kinderen. Heb haar verteld waar we ze neer 
hadden gezet; ze herkende wel mijn stem, maar 
verstond mijn taal niet. Ze heeft nog twee dagen 
kwakend rondjes boven ons huis en de tuin gevlogen. 
Daarna heb ik haar niet meer gehoord. 
De tuin is leeg en stil, de planten leven op.  
Ik moet het loslaten. 
 
2 juli 
Tussen de klinkertjes van de paadjes in de tuin komen 
groene sprietjes op: maïs, koren en klaver. Het restje 
vogelzaad. • 
 

 

 
 

(Bewoners)initiatief 

MINERVA GAAT VOOR GROEN door Het Collegium 
 
Eind september 2015 zullen er op het dak van Sociëteit 
‘Minerva’ aan Breestraat 50 maar liefst 95 gloednieuwe 
zonnepanelen worden onthuld. Daarmee is Minerva in een 
klap de op één na grootste zonnecelleninstallatie van 
Leiden en omstreken. Met de behulp van Stichting 
Energiek Leiden, adviesbureau op het gebied van 
duurzame energie, zijn de afgelopen maanden flinke 
stappen gezet voor een groener Minerva. Al is er op dit 
moment van een echt duurzaam Minerva nog geen sprake. 
Afgelopen voorjaar vierde Minerva het vijftigjarig bestaan 
van het huidige sociëteitsgebouw. Met weemoed werden 
herinneringen aan het oude pand opgehaald, maar er werd 
ook trots naar de toekomst geblikt. Zo werd onder andere 
de bibliotheek van Sociëteit Minerva, zoals veelvuldig in de 
lokale media werd beschreven, dit jaar grondig 
gerenoveerd. In de tijd dat het sociëteitsgebouw uit de 
grond werd gestampt werd nog geen nog geen rekening 
gehouden met het gigantische energieverbruik van zo’n 
intensief benut gebouw.  
 
Duurzaamheid 
Uit het beleidsakkoord van de Gemeente Leiden uit 2014 
komt naar voren dat de gemeente voornemens is om de 
komende bestuursperiode te streven naar verduurzaming 
van de stad. In navolging daarvan wordt  hard gewerkt aan 
een duurzaamheidsagenda voor de periode 2015-2030. 
Leiden scoort momenteel naar eigen zeggen niet hoog 
genoeg op punten zoals energiebeleid en de organisatie van 
duurzaamheidsbeleid, zo blijkt uit verschillende 
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onderzoeken. Minerva zou Minerva niet zijn als het geen 
voorsprong op deze agenda zou nemen, en als eerste 
studentenvereniging in Leiden een gigantische 
zonnepaneleninstallatie op het dak van haar Sociëteit zou 
plaatsen. Vijftig jaar na haar wedergeboorte wordt de 
Sociëteit uitgebreid met deze installatie en breekt zij 
daarmee met de traditie van haar brutalistische oorsprong. 
 
Zonnepanelen op je dak 
Het plaatsen van zonnepanelen is natuurlijk voornamelijk 
iets wat zichtbaar is voor de buitenwereld. Minerva laat op 
deze wijze zien dat het ook rekening houdt met het 
milieu. Ondanks het feit dat met de opbrengst uit deze 
panelen acht gemiddelde woningen voorzien kunnen 
worden van stroom, ligt het gebruik van Minerva vele 
malen hoger. De eerste stap is echter gezet en de eigen 
‘duurzaamheidsagenda’ begint steeds meer vorm te 
krijgen. Op dit moment is Mineva bezig om door middel 
van een zogenaamde energiescan een planning op te 
stellen waarbij stelselmatig gedurende vijf jaar jaarlijks 
investeringen worden gedaan om het verbruikt verder te 
reduceren. Ondertussen werkt Minerva’s 
verduurzamingscommissie ‘Groen Minerva’ hard aan de 
bewustwording onder de Leden zullen zij dit jaar een 
duurzaamheidssymposium organiseren voor alle 
studentenverenigingen van Leiden. Daar zijn we trots op.•  
 

 

 
Dieren in de wijk 

 
DE SLECHTVALK  Door Jacques van Alphen 
 
Het was de zomer van 1960, we waren 12 jaar en hadden 
die dag vrij van school. We gingen op de fiets van Leiden 
naar Oudewater om het laatste paar ooievaars van Zuid 
Holland te zien, en ik weet nog hoe blij we waren toen we 
bij Hekendorp de eerste ooievaar in een weiland zagen 
lopen en hoe geweldig we het vonden om op het dak van 
het gemeentehuis van Oudewater het nest met jonge 
ooievaars en hun ouders te zien. Kort daarna waren ze 
verdwenen.  
Als je die jongens, die 80 km fietsten om een paar 
ooievaars te zien, toen had verteld dat er in 2015 wel 1000 
paar ooievaars in Nederland zouden broeden, zouden ze 
dat niet geloofd hebben. Als je ze bovendien zou vertellen 
dat ze dan op fietsafstand de nesten van zeearenden en 
grote zilverreigers zouden kunnen vinden, dat er raven in 
de Horsten zouden broeden en dat ze naar Drenthe en 

Friesland konden gaan om kraanvogels met kuikens te zien 
of naar Winterswijk voor jonge Oehoes, en als je ze dan 
zou vertellen dat er otters in de Nieuwkoopse plassen en 
bevers bij Rotterdam zouden zijn, dan zouden ze je voor 
een fantast uitgemaakt hebben, lang voordat je de kans zou 
hebben gekregen om ze te vertellen dat de eerste wolf 
sinds eeuwen weer in Nederland is gesignaleerd. Niet alles 
in de natuur gaat achteruit! 
 

 
Slechtvalk, foto www.natuurvriendencapelle.nl 
 
Van zwerver tot stadsvogel 
Als 12-jarige, las ik in een boek van Kees Hana dat je soms 
in de winter, als je veel geluk had, een slechtvalk kon 
vinden in de een van de elektriciteitsmasten tussen Den 
Haag en Leiden. Heel wat koude winterochtenden heb ik 
besteed aan het afspeuren van die masten in de hoop om 
een van die toen zo zeldzame slechtvalken te zien, maar 
altijd zonder succes. In die tijd bezocht de slechtvalk 
Nederland alleen als trekvogel uit het noorden. Slechts 
tweemaal had de slechtvalk in Nederland gebroed: in 1926 
op Schiermonnikoog, en in 1930 op Rottum.  
De slechtvalk komt op alle continenten voor, maar in 
tropische gebieden is hij zeldzamer dan in gematigde 
streken. De vogels uit gematigde streken zijn trekvogels, en 
daar dankt de slechtvalk zijn wetenschappelijke naam aan: 
Falco peregrinus, de zwervende valk. Die naam werd hem 
gegeven door de Engelse ornitholoog Marmaduke Tunstall 
in 177. Tunstall kende de valk dus ook alleen als trekvogel. 
Zoals meer hedendaagse stadsvogels--denk maar aan de 
gierzwaluw en de zwarte roodstaart--is de slechtvalk van 
oorsprong een vogel van gebergten en kliffen, die 
gebouwen als surrogaat voor rotswanden gebruikt om zijn 
nest te maken. Nu is de slechtvalk een Leidse stadsvogel 
geworden, waarmee Leiden zich kan meten met steden als 
New York, Los Angeles, Rotterdam en Amsterdam. De 
Leidse hebben 4 jongen grootgebracht in een nestkast op 
een gebouw aan de Lange Gracht, en niet zoals eigenlijk 
was verwacht in de nestkast die speciaal voor slechtvalken 
op het dak van Naturalis is geplaatst.  
 
Voedselkeuze 
Hoewel de slechtvalk van bescheiden afmetingen is 
(gewicht 600-750 gram, groter dan een torenvlak en kleiner 
dan een buizerd), kunnen ze prooien aanzienlijk groter dan 
zichzelf vangen. Slechtvalken zijn niet kieskeurig, in een 
recente Spaanse studie werden 128 verschillende soorten 
vogels als prooi geïdentificeerd. De kleinste was een 
goudhaantje van 6 gram, de grootste een Jan van Gent van 
2,8 kg. Vogels met een gewicht van rond een kilo, zoals 
fazanten en zilvermeeuwen werden regelmatig 
aangetroffen, maar de meeste gevangen prooisoorten 
waren duiven en merels. De Leidse slechtvalken eten 
vooral stadsduiven, maar de kraaien, gaaien, eksters en 
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halsbandparkieten moeten ook op hun hoede zijn, want 
de vijand kan elk moment toeslaan. Ze vangen hun 
prooien in de lucht door ze van bovenaf met een 
stootduik te slaan. Daarbij kunnen ze een snelheid van 
maximaal 360 km per uur bereiken. Ze hebben de 
reputatie de snelste vogel ter wereld te zijn.  
 

 
Slechtvalk met prooi, foto www.dierenstuff.nl 
 
Voedselketen 
Zoals alle roofdieren staat de slechtvalk aan het einde van 
de voedselketen, en dat is een positie met grote risico’s. 
Giftige stoffen uit het milieu hopen zich steeds verder op 
naar mate ze doorgegeven worden in de voedselketen. De 
opmars van de slechtvalk en zijn vestiging in grote steden 
is dan ook opmerkelijk, nadat de soort in de zestiger jaren  
bijna was uitgeroeid door persistente bestrijdingsmiddelen 
zoals DDT, Aldrin en Dieldrin. In slechtvalken die nu 
leven worden die stoffen nog steeds aangetroffen. 
Daarnaast blijken ze hoge concentraties in hun lichaam te 
hebben van moderne broomhoudende 
bestrijdingsmiddelen (PBDE’s). Deze pesticiden hebben 
ongetwijfeld gevolgen voor de levensduur en de 
vruchtbaarheid van de valken. Laten we hopen dat ze niet 
opnieuw met uitsterven worden bedreigd.  
Jongens van twaalf jaar die van vogels houden kunnen nu 
de spectaculaire jacht van de slechtvalk boven onze stad 
observeren. De stadsvogelwereld verandert steeds. Het is 
leuk om deze nieuwe soort te verwelkomen, maar de stad 
heeft ook soorten verloren. Zo moet je tegenwoordig wel 
30 km fietsen om een roekenkolonie te zien, terwijl die 
nog niet zo lang geleden langs de Witte Singel te vinden 
was, en waar zijn eigenlijk de holenduiven gebleven die in 
de holle bomen langs de singel broedden? 
 

Bestuur 

 
INLOOPAVOND SLUIPVERKEER DOOR DE 
PIETERSWIJK 
door Jan Pieters, voorziteer PAL 
 
Het sluipverkeer door de Pieterswijk, en vooral het 
verkeer dat over de Langebrug de wijk inkomt, is al 
decennia lang een grote bron van ergernis voor de 
bewoners van de wijk en die van de Langebrug in het 
bijzonder. Mede in het kader van de maatregelen voor de 
Breestraat is op last van de gemeente een rapport 
opgesteld door Goudappel Coffeng, een 
verkeerstechnisch adviesbureau. Daarin staat 
onverbloemd dat er meer verkeer over de Langebrug gaat 
dan past bij het profiel van deze smalle, betrekkelijk 
onoverzichtelijke straat. In feite is dit een erkenning van 

de ernst van de klachten. Belangrijk is dat er in dat rapport 
ook een aantal opties wordt omschreven om het 
sluipverkeer over vooral de Langebrug tegen te gaan.  
 
Inloopavond 
Al die opties  hebben evenwel consequenties voor andere 
bewoners van de Pieterswijk. Tussen de wijkvereniging, 
buurtbewoners en de gemeente is daarom afgesproken dat 
er na de vakantie een inloopavond gehouden wordt, 
waarop alle bewoners van de Pieterswijk in de gelegenheid 
worden gesteld om kennis te nemen van het rapport en 
hun gedachten te uiten over de daarin omschreven opties. 
Iedere bewoner van de Pieterswijk zal door de gemeente 
per brief voor deze inloopavond worden uitgenodigd. We 
hopen op korte termijn de datum te kunnen vaststellen. 
 

 
Pieterskerk-Choorsteeg gezien vanaf het Pieterskerkhof. Maart 1959 
 
Het college heeft inmiddels laten weten dat het plaatsen 
van paaltjes of 'pollers' (doseerpaaltjes) op de Langebrug 
om autoverkeer te weren in deze collegeperiode niet 
haalbaar is. Er zal dus voorlopig geen 'knip' in de 
verkeersstroom komen als het aan het college ligt. Dat 
neemt niet weg dat op de inloopavond ook over die opties 
gesproken zal worden, al was het maar om te weten te 
komen hoe de bewoners erover denken. Wethouder Strijk 
heeft laten weten op de inloopavond het collegestandpunt 
uit te willen leggen. 
 
Onveiligheid 
Het college staat uiteraard voor een bredere afweging, 
waarin ook het belang meegenomen wordt van hen die bij 
het tegengaan van sluipverkeer over de Langebrug meer 
verkeer voor hun deur langs zullen zien gaan. 
Sluiproutegebruikers zal een alternatief moeten worden 
aangeboden, liefst buitenom. Anders verplaatst het 
probleem zich alleen maar. Aan dat 'buitenom- alternatief' 
wordt al gewerkt. Het staat in de Mobiliteitsnota, waarvoor 
het kaderbesluit al is genomen. Het uitvoeren van de 
plannen zal leiden tot minder verkeer door het centrum. 
Maar de toestand op de Langebrug levert teveel overlast 
op en is te onveilig om daarop te wachten. Deze nauwe, 
bochtige straat met zijn vele kruisende stegen is niet 
berekend op snelverkeer en vrachtauto’s. Het gaat niet 
eens zozeer om de hoeveelheid--het aantal auto’s is ten 
opzichte van verkeerstromen op andere doorgaande wegen 
in Leiden betrekkelijk gering--maar je zou kunnen zeggen 
dat één auto over de Langebrug, door het zeer nauwe en 
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onoverzichtelijke profiel van die straat, meer hinder en 
onveiligheid geeft dan één auto op een van de andere 
doorgangswegen in de binnenstad. • 
 

Bestuur 

 
TOEKOMSTBEELDEN VOOR DE BINNENSTAD 
Door Jan Pieters, voorzitter PAL, over recente visienota’s en de 
binnenstad 
 
Belang woonfunctie onderbelicht in de plannen 
De bijeenkomst op 15 januari over ‘toekomstbeelden’ 
voor de binnenstad (het verslag is op de website te vinden 
en in de vorige Hart van de Stadkrant) leverde vooral een 
uitwisseling op van verschillende gezichtspunten. Als er al 
een conclusie te trekken viel dan was het dat de manier 
waarop de woonfunctie van de binnenstad vorm krijgt 
belangrijk is voor het welslagen van allerlei plannen, 
variërend van de bevordering van de winkelfunctie tot 
versterking van de Leidse concurrentiepositie als 
vestigingsplaats voor economisch interessante 
bedrijvigheid. Algemeen werd geconstateerd dat de  
bevolkingssamenstelling, huisvesting, het gemeentelijke 
beleid m.b.t. de openbare ruimte, en beheersing van 
hinder en overlast van groot belang zijn voor de kans op 
welslagen van allerlei initiatieven om de economie van 
Leiden te versterken. 
 

Bewoners zijn het kapitaal van de stad  
Belangrijke punten in de discussie waren: de 
bereikbaarheid van de binnenstad, maar ook de  
beperking van het autoverkeer daar. Ze zijn opgenomen 
in de Mobiliteitsnota die de gemeente intussen heeft 
vastgesteld. (Aan de uitvoerig wordt al gewerkt.) Verder 
heeft de gemeente een Ruimtelijk-economische 
horecavisie voor Leiden opgesteld die onlangs voor 
inspraak is vrijgegeven; een nieuwe, verbeterde 
Bomenverordening met een digitale Groene Kaart waarop 
alle belangrijke bomen staan; en een Regionale retail visie. 
Er zijn dus een hoop ontwikkelingen waar we als 
binnenstadbewoners in de nabije toekomst mee te maken 
zullen krijgen.   
Op de Mobiliteitsnota heeft het bestuur intussen een 
reactie gegeven. Op het moment dat deze krant verschijnt 
hebben we als bestuur nog niet besloten of en hoe we op 
de Horecavisie, en de Retailvisie zullen reageren. We 
vinden wel dat er in deze plannen erg weinig oog is voor 
het feit dat de bevolking van Leiden zelf het grootste 
kapitaal is van de stad. Als er in de binnenstad te weinig 
bewoners zijn die wat te besteden hebben dan krijgen de 
winkels het moeilijk. Als bedrijven mensen met speciale 
kennis of vaardigheden nodig hebben, moeten die Leiden 
aantrekkelijk genoeg vinden om in te wonen. Daar is een 
aantrekkelijke, bereikbare binnenstad voor nodig.   
 

Hoe brengen we dat voor het voetlicht?   
Het bestuur organiseert samen met Aart van Bochove een 
studiemiddag, waarop de samenhang tussen woonklimaat 
en stadsontwikkeling, met inbegrip van alle belangrijke 
economische functies wordt uitgediept. De bijeenkomst 
zal een besloten karakter hebben en vooral gericht zijn op 

de ‘plannenmakers’, maar er zullen natuurlijk ook een 
beperkt aantal bewoners aan deelnemen. 
 

Herinrichting Garenmarkt 
Het Ontwerpbestemmingsplan voor de Garenmarkt is 
door de gemeenteraad vastgesteld. Als er geen beroep 
tegen wordt ingesteld, wordt het binnenkort van kracht. 
Bij de behandeling in de raad heeft het bestuur gepleit 
voor een groene invulling van het plein als de 
parkeergarage eronder klaar is. We hopen van ganser harte 
dat het een mooi plein wordt, en dat het blik onder de 
grond verdwijnt. Ook is een lans gebroken voor het 
parkeren in de garage door buurtbewoners met een 
parkeervergunning. We hebben erop gewezen dat het wel 
erg onevenwichtig zou zijn als kosten noch moeite worden 
gespaard om het parkeerders zoveel mogelijk naar de zin te 
maken (de garage wordt er fors duurder door), terwijl de 
buurtbewoners zich tevreden moeten stellen met het feit 
dat de wettelijke normen voor luchtverontreiniging en 
geluidhinder niet overschreden worden. Wij worden wel 
zeven dagen per week, 24 uur per dag aan geluidshinder en 
luchtverontreiniging blootgesteld. Daarbij moet 
aangetekend worden dat het technisch goed mogelijk is om 
meer aan het terugdringen van dergelijke hinder te doen 
dan de wettelijke normen voorschrijven. Wat vaak 
vergeten wordt is dat de wettelijke normen alles behalve in 
overeenstemming zijn met een ‘no-effect level’. Ook als de 
hinder de wettelijke norm niet overschrijdt treedt 
aanmerkelijke gezondheidschade op.  
Tenslotte hebben we erop gewezen dat als je naar de 
letterlijke tekst van het bestemmingplan kijkt er maximaal 
drie, misschien vier evenementen per jaar mogen 
plaatsvinden met het oorverdovende geluidniveau van 
3Db. Geluidhinder is een onderschat probleem. Ook als je 
jezelf voorhoudt dat anderen ook een pleziertje mogen 
hebben of  dat dit er nu eenmaal bij hoort als je in de 
binnenstad woont. Het zenuwstelsel maakt onwillekeurig 
stress hormonen aan, waardoor je agressief wordt, en lang 
nadat het geluid verstomd is nog niet kunt slapen. Het 
risico dat het bestemmingsplan leidt tot  meer luidruchtige 
evenementen is overigens niet groot, omdat ook de 
Algemene Plaatselijke Verordening en de 
Evenementennota toetsingscriteria bevatten die met het 
bestemmingplan nog niet opzij geschoven zijn. Maar 
waakzaamheid is geboden. 
 

Gemeenteraad 
De gemeenteraad stond uitvoerig stil bij de herinrichting 
van de Garenmarkt. Het meest uitgesproken voor een 
mooi en groen plein was Groen Links, VVD en CDA 
hielden het hardnekkigste vast aan  bovengronds parkeren. 
De PvdA ziet het bovengronds parkeren het liefst eerst 
verdwijnen op mooie plekken in de stad zoals het 
Rapenburg, voordat de Garenmarkt autovrij gemaakt zou 
moeten worden. Ondertussen ligt er nog steeds een 
aangenomen motie dat maaiveld parkeren pas moet 
worden toegestaan als de garage vol is.  
 

Bestuur PAL 
Het bestuur van de wijkvereniging wil dat de keuze 
duidelijker wordt. Wat geven we op aan groene en 
aantrekkelijke mogelijkheden als dat maaiveld parkeren 
geheel of gedeeltelijk blijft? Om hoeveel parkeerplaatsen 
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op en in de buurt van de Garenmarkt gaat het eigenlijk? 
En--belangrijk voor de toekomst-- wat is de beste 
inrichting van de Garenmarkt als we rekening houden met 
klimaatverandering? Dan is er veel meer behoefte om juist 
in het centrum van de stad te zorgen voor plekken die 
water en hitte kunnen bufferen. Dan moet je de 
Garenmarkt niet gaan bestraten vanwege auto’s. We gaan 
daarom ideeën voor een mooie inrichting inventariseren. 
Huub Frencken, die nauw betrokken is geweest bij het 
boek over Leidse pleinen, met een veelheid aan schetsen 
voor een betere inrichting van de openbare ruimte, heeft 
toegezegd daaraan te willen meewerken. Ook hiervoor 
plannen we in september een eerste bijeenkomst. 
  

 
Visualisering ondergrondse parkeergarage op de Garenmarkt, illustratie Internet 
 
Busroute Hooigracht ǀ Langegracht 
Nulmeting luchtkwaliteit met verrassende 
tussenresultaten 
In het kader van het verleggen van een deel van de 
busroutes naar het tracé Hooigracht ǀ Langegracht heeft 
de gemeente op aandringen van de betrokken 
wijkverenigingen besloten tot een nulmeting van de 
luchtkwaliteit in de omgeving van de beoogde nieuwe 
route. Dat gebeurt met behulp van zogenoemde 
Palmesbuisjes die de hoeveelheid stikstofoxiden in de 
lucht registreren. Omdat die concentraties ook nog eens 
verband houden met die van fijnstof, krijgt men een goed 
beeld van de luchtkwaliteit. Maar de metingen, begonnen 
in januari 2015, moeten wel een heel jaar vol gehouden 
worden voordat er betrouwbare uitkomsten zijn. De 
gemeente heeft toch wat tussenresultaten laten zien die 
bemoedigend zijn. De kans dat door het verleggen van de 
busroutes elders in de stad grenswaarden zullen worden 
overschreden lijkt vooralsnog niet groot. Dit ligt in lijn 
met de verkeersontwikkeling en het steeds schoner 
worden van voertuigen. Eigenlijk was nog de grootste 
verrassing dat de gemeten waarden aan het begin en het 
einde van de Breestraat in de buurt kwamen van metingen 
op punten waarvan werd verwacht dat ze relatief wat 
hoog uit zouden komen, bijvoorbeeld de Hooigracht. 
Maar, het zij nogmaals benadrukt, de echte uitkomsten 
mogen pas in januari 2016 worden verwacht.  
 
 
 
 
 

Dieren in de wijk 

 
TROUWE BUURTBEWONER 
 
De meeuwen in onze wijk zijn ons als jarenlang een doorn 
in het oog. Op dinsdag en vrijdag moest de veegploeg 
steevast uitrukken om de resten van de opengetrokken 
grijze vuilniszakken op te ruimen, maar ook op andere 
dagen lag er veel vuil. Overbelaste vuilniscontainers, op de 
verkeerde dag buiten gezette ondeugdelijke zakken, u weet 
alles van de rotzooi die het veroorzaakte.  
De planning met de containers liep niet helemaal goed, 
maar langzamerhand raakt het vuilnisprobleem verleden 
tijd en hebben we van de meeuwen ook niet meer zo’n 
last.  
Tijd voor een positief bericht: volgens vogelaar Maarten 
van Kleinwee blijkt er jaarlijks een meeuw van 29 (!) jaar 
van februari tot september te fourageren aan de Nieuwe 
Rijn. Na het afbreken van de markt doet ze zich te goed 
aan het afval wat daar achterblijft.  
De meeuw is door Van Kleinwee herkend vanwege de 
groene ring om de rechterpoot, met daarop haar naam 
‘Fama’. Op 10 juli 1986 is ze, net uit het nest, geringd in 
een meeuwenkolonie in Wassenaar.  Deze ring is dit  jaar 
in februari vervangen, omdat de vorige ring was versleten. 
Eigenlijk wel heel leuk zo’n trouwe buurtbewoner… 
(CvdP) • 
 

 
Onze trouwe buurtbewoner, foto Maarten van Kleinwee (LD 29 juni 2015) 
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Berichten  
 
Berichten  
Clariet Boeye (CB), Inge Bochardt (IB), Jaap Brüsewitz (JB), Aart Martin de 
Jong (AMdJ),  Daniëlle Kamperveen (DK), Adri Klaassen, Jacqueline Mos 
(JM), Jan Pieters (JP), Ludo van Oyen (LvO), Carla van der Poel (CvdP), 
Marjolijn Pouw (MP) Giny Schoemaker(GS) 
 
PIETERSWIJK 
Aalmarktproject 
Catharinasteeg In het Van-Nelle gat tussen Breestraat en 
Aalmarkt wordt zoals bekend een nieuwe steeg gemaakt. Het gaat 
om de Catharinasteeg, genoemd naar het Sint-Catharinagasthuis dat 
er eeuwenlang stond, tot de Leidse sloopziekte weer eens uitbrak. 
Om winkels te trekken is er een eenmalige ‘Catharinasteegglossy’  
uitgebracht. Nou maar hopen dat het allemaal niet voor niks was. 
Zie ook www.catharinasteeg.nl . (MP) 
 

Botermarkt 
Sinds enige tijd brengen de bewoners van onze binnenstad hun 
vuilniszakken naar ondergrondse containers. Dit helpt aanzienlijk 
om de troep op straat te verminderen. Helaas zijn er nog steeds 
overvolle afvalcontainers van restaurants, zoals van het Grieks 
restaurant Olympia aan de Botermarkt. Doordat hun hoeveelheid 
afval niet in hun container past blijft de deksel open en hebben de 
meeuwen alsnog vrij spel met als gevolg een hoop vieze troep op 
straat. De gemeente is de vraag gesteld naar beleid c.q. verplichting 
voor afval van de horeca. Moet er als ze het niet redden met een 
container niet nog een bij komen? Of een grotere container? (JM) 
 

Breestraat  
In het leegstaande blok op de Breestraat, waar vroeger Zeeman zat, 
komt een Albert Heijn-vestiging. In het resterende deel bouwt 
Architectenbureau Mulder Van Tussenbroek Leiden (Langebrug) 31 
woningen en een mooie winkel aan de Botermarkt. Wanneer de 
bouw start is nog niet bekend, net zo min als de definitieve plannen. 
(MP).  
 

Langebrug sluipverkeer 
Langebrug sluipverkeer 
Het sluipverkeer door de Pieterswijk, vooral over de Langebrug, is 
al jaren een bron van ergernis voor de bewoners. Op last van de 
gemeente is een rapport opgesteld dat aangeeft dat er meer verkeer 
over de Langebrug gaat dan wenselijk is in deze smalle straat. In 
feite is dit een erkenning van de ernst van de klachten. Het rapport 
geeft een aantal opties aan om het sluipverkeer tegen te gaan, deze 
hebben evenwel consequenties voor andere bewoners van de 
Pieterswijk. De wijkvereniging, buurtbewoners en de gemeente 
hebben afgesproken om na de vakantie een inloopavond te houden 
waarop alle opties besproken kunnen worden. De VVD fractie 
heeft op de valreep laten weten dat het college een dergelijke 
bijeenkomst bij nader inzien niet ondersteunt. (JB & AK) 
 

Mandemakerssteeg 
In de Mandemakerssteeg is onlangs een spiltrap uit 1650 
aangetroffen. Deze trappen waren erg populair in de 16de en 17de 
eeuw. Vroege voorbeelden van houten spiltrappen in Leiden 
bevinden zich in Pieterskerkhof 40 en Breestraat 95. Meer 
informatie? Zie Vondst van de week Erfgoed Leiden: 
https://www.erfgoedleiden.nl/vondstvandeweek/657 
 

 
Spiltrap in de Mandemakerssteeg, foto ELO 
 
Rapenburg 
Rapenburghotel De patstelling tussen de gemeente en 
projectontwikkelaar Hillgate over het Rapenburghotel is nog niet 
doorbroken. (Hillgate is eigenaar van het pand, maar de gemeente 
kan alle plannen die teveel afwijken van het plan waarmee het pand 
aan Hillgate was verkocht afwijzen.) Tijdens de rechtszitting waarin 
beide partijen zijn gehoord, is het niet tot een vergelijk gekomen. De 
rechter zal nu in september uitspraak doen. Maar misschien wordt er 
intussen informeel wel verder onderhandeld. In het Advies voor de 
Hotelvisie gemeente Leiden van 23 juni wordt het Rapenburghotel 
niet genoemd bij de concrete hotelplannen: 'Voor een 
binnenstadhotel met 70 kamers is nog geen marktpartij in beeld', 
aldus de tekst. De gemeente zal de uitspraak van de rechter moeten 
afwachten, maar voorlopig lijken er in Leiden hotels genoeg. Het 
aantal hotelkamers is in de afgelopen vijf jaar met 60% gestegen. 
Laten we hopen op een goede afloop. (JP & CB) 
 

Scheepmakerssteeg 
Buurtbewoners maakten bezwaar tegen de verleende vergunning 
voor de verbouwing van Scheepmakerssteeg 4, een huisje dat al op 
Leidse prenten uit 1646 voorkomt. Door een extra verdieping erop 
zou het huisje een stuk hoger worden, wat het uitzicht in de buurt 
zou veranderen. Een vergunning voor zo’n ingrijpende verbouwing 
zou ook een gevaarlijk precedent scheppen voor andere eigenaren 
die hun huizen in de historische binnenstad drastisch willen 
veranderen, neem de geplande bouw van appartementen in de 
Schoolsteeg of de Nieuwsteeg. De Commissie Bezwaarschriften liet 
de bezwaarmakers nog voor de behandeling van hun bezwaar weten 
dat het College bij nadere beoordeling van het plan en de bezwaren, 
en gelet op de in het bestemmingsplan aangegeven mogelijkheid om 
aan dergelijke plannen nadere eisen te stellen, van mening was dat de 
vergunning niet verleend had mogen worden. De aanvragers hebben 
vervolgens hun verzoek voor verlening van de vergunning 
ingetrokken. (AK) 
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ACADEMIEWIJK 
Kaiserstraat ǀ Sterrewachtlaan 
Eind april berichtte de Jansen de Jong Projectontwikkeling de 
buurtbewoners en de wijkvereniging dat het bedrijf spoedig met de 
voorbereiding van de nieuwbouw bij de Sterrewacht zou beginnen. 
Men wilde daar graag de bewoners bij betrekken, want er moest nog 
een hoop gedaan worden: de sloop van enkele kelders, sanering van 
de grond, bouwrijp maken van het terrein, een 
omgevingsvergunning aanvragen, de route van het bouwverkeer 
bepalen, enz. De buurt zit nog met vragen: Hoe wordt de sloop van 
de kelders aangepakt? Is er een risico inventarisatie van het 
grondwater? Hoe worden de kwetsbare, oude huizen in de buurt 
beschermd? Wanneer is de nulmeting (de huizen zijn na de vorige 
sloop net weer opgeknapt door de universiteit)? Hoe wordt er 
geheid, of getrild? Hoe ziet het verkeersplanvoor bouwverkeer 
eruit? Blijven de Sterrewachtlaan een de 5e Binnenvestgracht per 
auto bereikbaar? In welke richting blazen de ventilatoren van de 
parkeergarage? Wat behelst het bodemsaneringsplan? De buurt 
stelde voor dergelijke zaken geregeld in klein comité geregeld met 
de projectontwikkelaar te bespreken. Het contact is inmiddels 
gelegd. (MP & IB) 
 

Doelenterrein 
Doelencomplex Universiteit De universiteit heeft grootse 
plannen met het Doelencomplex, ruwweg het stuk grond met 
gebouwen ten noorden van de Hortus tot aan de 
Groenhazengracht. De gebouwen van de universiteit moeten 
aangepast worden vanwege de veranderingen in het onderwijs en 
het steeds meer internationale karakter. Dat geldt ook voor 
de  universiteitsgebouwen aan de andere kant van de Singel. De 
universiteit stelt bewonersparticipatie op prijs. Er is inmiddels een 
bewonerscomité ingesteld, dat met ondersteuning van de 
wijkvereniging de wensen van de buurtbewoners voor het voetlicht 
wil brengen. Bij het overleg met de universiteit zijn ook de 
gemeente en de woningbouwvereniging betrokken. Stadshistoricus 
Cor Smit, die een uitgebreide kennis heeft van het oude Leiden, 
helpt de bewoners. Aldus voorbereid komen we goed beslagen ten 
ijs, zodra er plannen voor de nieuwe universiteitsgebouwen gemaakt 
worden. In september plannen we een eerste bijeenkomst. (JP & 
GS) 
 

Sebastiaansdoelen Ooit stond er een paal aan het einde van de 
Reuvensbrug (de brug tussen de Witte Singel en het 
Doelencomplex) om te voorkomen dat (vracht)verkeer de 
Reuvensplaats en Cleveringplaats op zou rijden. De opzet was om 
van Sebastiaansdoelen en Cleveringaplaats een rustige 
woonomgeving te maken. Sinds die paal weg is wordt de brug in de 
wandeling de A-44 brug genoemd. Natuurlijk, de universiteit en de 
Hortus moeten bevoorraad worden, maar oorspronkelijk ging dat 
met palletkarren. Nu lijkt alles voor de deur afgeleverd te moeten 
worden. Van belang is dat de paal terugkomt en de verkeersoverlast 
op het terrein vermindert. (GS) 
 

LEVENDAAL WEST 
Garenmarkt 
Garenmarktgat Naar het schijnt zijn alle vier de woningen die in 
Garenmarktgat gebouwd zullen worden verkocht. De bouw van de 
woningen start eind augustus. Ondanks de eerdere toezegging heeft 
de projectontwikkelaar over zaken zoals de aanvoer van materiaal 
en een klachtenlijn geen contact opgenomen met het bestuur van de 
wijkvereniging of de redactie van de Hart van de Stadkrant. (MP) 
Parkeergarage Op 11 juni sprak onze voorzitter Jan Pieters in een 
interview met Radio Sleutelstad zijn zorg uit over de aan te leggen 
ondergrondse parkeergarage. Het risico van verslechterde 
luchtkwaliteit of geluidsoverlast is groot. Kosten noch moeite zijn 
gespaard om het de parkeerders naar de zin te maken, maar de 
buurtbewoners komen er bekaaid af. Over de inrichting van het 
plein als de bouw voltooid is zijn we dan ook nog lang niet 
uitgesproken. Komen er auto’s op? Hoe zit het met de aansluiting 
bij het Singelpark, of  het Van der Werfpark? Wie meer wil weten 
kan Jan Pieters erover beluisteren bij Radio Sleutelstad:  

http://sleutelstad.nl/2015/06/17/zorgen-om-pieterskwartier-over-
parkeergarage-Garenmarkt/ (MP) 
 

Jan van Houtkade 
Kastanjes In de storm eind juli legde een grote kastanje op de Jan 
van Houtkade het loodje. Bewoners hebben de gemeente gevraagd 
om de boom te vervangen door een Kaukasische vleugelnoot, de 
boomsoort die elders op de kade ook al ter vervanging van gekapte 
kastanjes is aangeplant. De gemeente heeft gezegd dat er op de kade 
nog een kastanje gekapt moet worden vanwege zijn zorgwekkende 
toestand. Hopelijk komt ook daar snel een nieuwe boom voor in de 
plaats. Bewoners hebben de gemeente gevraagd om de vlieren en 
andere heesters of vaste planten niet weg te halen. Ze bieden vogels, 
insecten, kikkers en kleine zoogdieren onderdak. Daar is in de stad al 
zo weinig ruimte voor. (MP)   
 

Kruispunt Jan van Houtkade ǀ Korevaarstraat ǀ Geregracht Om 
een deel van het busvervoer van de Breestraat naar de Hooigracht-
Langegracht te verleggen, moeten het ingewikkelde kruispunt bij de 
Jan van Houtbrug en de aansluiting met de Geregracht opnieuw 
ingericht worden. Dat geldt ook voor de Hooigracht. Bewoners 
kunnen op de inloopavond van 24 september reageren op de 
(ontwerp)plannen. De schriftelijke uitnodiging van de gemeente 
volgt.  
 

Singelpark Nog voor de zomervakantie heeft een commissie, 
waarin ook twee wijkverenigingen vertegenwoordigd waren, een 
definitieve keuze gemaakt voor het architectenbureau dat de bruggen 
voor het Singelpark gaat ontwerpen. De architect gaat nu aan de 
slag, later kunnen de ontwerpen door bewoners beoordeeld worden. 
Vrienden van het Singelpark hebben erop aangedongen om de toren 
Bourgondië, het tweelingboertje van de waltoren Oistenryck op de 
Jan van Houtkade (de enige van de 33 Leidse waltorens die overeind 
gebleven is in de sloopwoede) te herstellen. De twee torens ontlenen 
hun namen aan het echtpaar dat eind 15de eeuw over Holland 
heerste, Maria (de Rijke) van Bourgondië en aartshertog Maximiliaan 
van Oostenrijk, later de keizer van Duitsland. (JP) 

 
De oude vestingwal in de 18e eeuw met intacte tweelingtorens, collecte Koert van 
der Velde 
 

Kort Levendaal 
Op 29 augustus onthullen Oscar en Camiel Perquin, nazaten van de 
familie Perquin, de gerestaureerde gevelsteen op Levendaal 6b. De 
steen geef aan dat de Firma J. Th. Perquin en zonen in Brandstoffen 
in het verleden in dat pand haar kolenopslag gevestigd had. De steen 
verkeerde in slechte staat, maar is nou in zijn oude glorie hersteld. 
(MP) 
 

Steenschuur 
Lodewijkskerk Open dag De Lodewijkskerk stroomde vol op 2e 
Pinksterdag, de open dag. Wie de moed had beklom de toren. Sarah 
Hart maakte de foto hieronder. Hopelijk is de kerk volgend jaar weer 
voor bezichtiging open.  
Lodewijkskerk Carillonconcert Op woensdag 9 september vindt 
er om 17.30 uur een concert van het carillon van de Lodewijkskerk 
plaats. Dit carillon heeft helaas geen eigen klavier meer maar 
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beiaardier Levina Pors zal voor deze gelegenheid een programma 
uit de speelbanden van dit carillon samenstellen. (CB & MP) 
 

 
Ladder in de toren van de Lodewijkskerk 2015, foto Sarah Hart  
 
Van der Werfpark 
Afval De gemeente haalde in juni een heleboel afvalbakken weg in 
het Van der Werfpark (en elders), vanwege de beesten die ze 
leeghalen. Het Van der Werfpark lag er toen nogal verwaarloosd bij. 
Via de facebook pagina: ‘expats leiden’ hebben vrijwilligers uit vele 
windstreken zwerfvuil opgehaald. Ze wilden gewoon wat terug 
doen voor de stad, ook al is Leiden voor hen een plek waar ze maar 
tijdelijk verblijven. Het bestuur van de PAL gaat nu ook een 
schoonmaakactie houden. Je gaat bijna weer in kaboutertjes 
geloven. (JP) 
 

Evenementen 
De gemeente heeft het plan om in het Van der Werfpark meer 
evenementen te houden. Het park is daar ongeschikt voor. De 
bomen lijden eronder door inklinken van de grond en het gras 
wordt zo platgetrapt dat het park bij regen in een modderpoel 
verandert. (JP) 
 

Bestuur  
Buurtkaderoverleg  
Verkeer Breestraat Bussen rijden soms te hard, auto’s die te hard 
rijden zijn meestal van de gemeente. Het kenteken van 
snelheidsduivels kan men via de meldingslijn14071 aan de gemeente 
doorgeven, deze komt dan in actie.  
Fietsenstallen De maatregelen om de overlast van overal gestalde 
fietsen tegen te gaan zijn zo rigoureus dat ze evenveel overlast 
geven als de fietsen zelf. De wijkvereniging wil met bewoners en 
ondernemers in gesprek over hun verwachtingen. Mogelijk neemt 
het aantal winkels nog verder af en komt er meer ruimte voor 
bewoning. Waar worden de fietsen dan gestald? Wie weet levert de 
discussie goede ideeën op. Volgende overleg Half oktober. Punten 
doorgeven via info@pieterswijk.nl (JP) 
 

Bomenverordening 
De gemeente heeft een nieuwe bomenverordening opgesteld. De 
inspraakprocedure is afgesloten. De bomenverordening bedoelt 
bomen te beschermen, de Groene Kaart en het bijbehorende 
register geven aan welke bomen die eer te beurt valt. Hieronder de 
link naar de verordening. www.leiden.nl/over-de-stad/natuur-en-
milieu/. De Bomenbond Rijnland was niet bij met de 
veranderingen, de mogelijkheid om bomen zonder vergunning te 
kappen wordt met deze verordening wel erg groot. Het bestuur 
verzocht bewoners via de website te reageren. De uiteindelijke 
reactie zal ook op de site geplaatst worden. (JP) 
 

 
 

Evenementennota 
Door de manier waarop de Evenementennota in het 
bestemmingsplan is opgenomen zou--als je alleen op het 
bestemmingsplan let--veel meer keiharde muziek op de Garenmarkt 
zijn toegestaan dan volgens de Evenementennota zou mogen. 
Geluidhinder is een onderschat probleem, zelfs als je jezelf 
voorhoudt dat anderen ook een pleziertje mogen hebben of dat nu 
eenmaal bij het wonen in de binnenstad hoort. Het zenuwstelsel 
maakt onwillekeurig stress hormonen aan, waardoor je agressief 
wordt en lang nadat het geluid is verstomd nog niet kunt slapen. Het 
risico dat er inderdaad meer luidruchtige evenementen op de 
Garenmarkt komen is echter niet zo heel groot, omdat de 
toetsingscriteria uit de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) en 
de Evenementennota blijven gelden. Maar waakzaamheid is 
geboden.  
 

Facebook ǀ buurtbook  
Met de nieuwe communicatiemiddelen ligt de wereld voor ons open. 
Er hoeft maar iets te gebeuren waar ter wereld ook en wij weten het. 
Maar hoe zit dat in onze buurt? Wat gebeurt er in de wijk? Zijn er 
interessante, recente ontwikkelingen? Er zijn verschillende 
mogelijkheden om elkaar op de hoogte te houden van 
ontwikkelingen in je straat of buurt, een bijzondere gebeurtenis te 
vermelden, of een bijeenkomst aan te kondigen. Op dit moment 
wordt bekeken hoe wij dit voor onze wijk met zijn drie buurten het 
beste kunnen organiseren. In het najaar komt er een voorstel. 
(AMdJ) 
 

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 van harte 
welkom. Kandidaten kunnen zich melden bij Ludo van Oyen 
info@pieterswijk.nl (LvO) 
 

Wijkborrel  
De jaarlijkse wijkborrel is: 

� Op 12 september  
� In Sociëteit ‘Minerva’, Breestraat 50 Leiden 
� Van 16.30  tot 18.30 uur  
�  

Minerva gaat in op de geschiedenis van het sociëteitsgebouw en de 
onlangs geplaatste zonnepanelen, het bestuur van de PAL bespreekt 
recente ontwikkelingen in de binnenstad.  
Kinderen zijn ook welkom. 
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Aan d i t  nummer  werk ten  mee 
Artikelen en gesprekken| Jacques van Alphen, Clariet 
Boeye, Charlotte Boschma, Arno de Bruin, Leendert 
Couprie,  Hans Edink, Rob van Gerner, Ruurd Halbertsma, 
Hans Heestermans, Arthur de Koning, Ria de Koning-
Vervoorn, Ilse Koreman, Barend Kraal, Helbertijn Krudop, 
Ad Maas, Collegium Minerva, Jan Pieters, Carla van der Poel, 
Giny Schoemaker, Annemiek vendel, Pim Perquin, Marjolijn 
Pouw, Peter van Zonneveld 
 

Berichten | Clariet Boeye (CB), Inge Bochardt (IB), Jaap 
Brüsewitz (JB), Aart Martin de Jong (AMdJ),  Daniëlle 
Kamperveen (DK), Adri Klaassen, Jacqueline Mos (JM), Jan 
Pieters (JP), Carla van der Poel (CvdP), Marjolijn Pouw (MP) 
Giny Schoemaker(GS) 
 

Foto’s en illustraties | Niek Bavelaar, Freddy Bischoff, 
Clariet Boeye, Kent de Bruin, ELO, Sarah Hart, Fred de 
Heij, Marianne Inkelaar, Internet, Maarten Kleinwee, 
Annelies de Koning, Ad Maas, Natuurvrienden Capelle, 
Internet, Pim Perquin, Carla van der Poel, Tessel Rutten, 
Tom Sebus, Koert van der Velde,  Thom Wijnalda, 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 12 
november 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 Frank van der Wal, penningmeester 
o Ludo van Oyen, secretaris  
o Jaap Brüsewitz, bestuurslid 
o Aart Martin de Jong, bestuurslid 
o Adri Klaassen, 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.  
 

LID WORDEN OF SPONSOREN? 
 
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 


