
 

Het Academiegebouw: het hart van de Universiteit Leiden 
Deel 2 van een serie over universitaire gebouwen in de wijk 

 

Na drie jaar van restauratie en verbouw wordt het majestueuze Academiegebouw op 31 

augustus officieel geopend. Door de koningin. Het wordt een besloten bijeenkomst. 

 

Herkenbare contouren 

De universiteit, opgericht in 1575, betrok de voormalige kerk van de Dominicanessen, naar 

hun witte scapulier (schouder kleed) ook Witte Nonnen genoemd, al snel na de oprichting, 

namelijk in 1581, en is er nooit meer weggegaan. In de eerste jaren van haar bestaan huisde 

de jonge universiteit ook al in katholieke gebouwen: eerst in het Barbaraklooster aan het 

Rapenburg (dit bevond zich ongeveer op de plek van het Rijksmuseum voor Oudheden) en 

vervolgens nog even in de kerk van de Faliede Bagijnen. De contouren van deze kerk zijn 

nog goed herkenbaar voor wie de openbare tuin achter Rapenburg 70 bezoekt.  

 

Veel kloosters achter het Rapenburg 

Jan van den Woude, telg uit het ridderlijk geslacht Van Alckemade, stichtte in de 15e eeuw 

het klooster van de Dominicanessen. De kerk die nu Academiegebouw is, stamt uit 1507 en 

is gebouwd op de fundamenten van een kerk die op dezelfde plaats stond. Het is niet 

bekend wanneer die werd opgetrokken. Wel dat er heel veel kloosters - met bijbehorende 

kerken en kapellen - waren in Leiden; tussen het Rapenburg en de singel lagen er veel. Na 

de opkomst van het protestantisme, en door de oprukkende katholieke Spanjaarden, was 

het katholicisme in de noordelijke provinciën weinig populair. De beeldenstormen aan het 

eind van de zestiende eeuw getuigen daarvan. De katholieke geestelijken trokken dan ook 

meer en meer weg, hun onderkomens werden met de grond gelijk gemaakt. Ook de 

Dominicanessen, in 1566 en 1572 slachtoffer van een beeldenstorm, voelden zich niet 

senang. Ze boden hun bezittingen aan Willem van Oranje aan, in ruil voor bescherming.  
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Vervolg pagina 1 
Willem accepteerde wel de bezittingen – klooster en 

kerk werden na het Ontzet van Leiden zelfs 

geconfisqueerd - maar bood geen bescherming; de 
nonnen dropen dus ook maar af. Ze kregen wel een 

soort lijfrente. Het was geen tolerante tijd: de 

universiteit stelde bijvoorbeeld gedurende een periode 

van honderdvijftig jaar geen enkele katholieke 

hoogleraar aan. En dat terwijl de instelling graag 

geleerden met tegengestelde inzichten binnenhaalde 

(Gomarus en Arminius!) ter verlevendiging van het 

wetenschappelijk debat. Het Bolwerk van Vrijheid 

kende lang zijn beperkingen; dat motto dateert dan ook 

van eeuwen later. 

 

Koor voor de nonnen 

De kerk van de Witte Nonnen was niet zo groot. Het 

gebouw bestond uit een brede beuk – nu de 

Gewelfkamer en het Groot Auditorium - en een smalle 

beuk: de gang die nu uitloopt in de Docentenkamer. 

Voorts was er een koor in de kerk aangebracht zodat 

de twintig à dertig zwijgplichtige nonnen de kerk 

rechtstreeks vanuit het klooster konden betreden. Na 

de confiscatie van het kloostercomplex werd het 

klooster afgebroken. In de kerk werd een verdieping 

aangebracht waardoor vier ruimten ontstonden voor de 

oorspronkelijke vier faculteiten: de letterkundigen en de 

filosofen kregen de Gewelfkamer, de medici de ruimte 

daarboven, de latere Senaatskamer, de juristen het 

Klein Auditorium en de theologen het Groot 

Auditorium.  

 

Vele uitbreidingen 

Later zijn aanzienlijke uitbreidingen gepleegd. In 1613 

kreeg het plein een hardstenen poort die later is 

afgebroken ten gunste van de ijzeren van nu. Na een 

flinke brand in 1616 werd de ingang van het gebouw 

verlegd naar de Nonnensteeg. Een van de meest 

curieuze uitbreidingen was wel de bouw van een 

sterrenwacht op de smalle beuk in 1632. Die zou er 

twee-en-een-halve eeuw blijven staan en worden 

uitgebreid met diverse bouwsels; pas in 1864 waren ze 

allemaal verdwenen, nadat de universiteit dankzij 

Frederik Kaiser in 1858 een volwaardige sterrenwacht 

kreeg in de Hortus botanicus. In 1650 werd op de 

brede beuk de toren gebouwd. Hierna verstomden de 

bouwgeluiden voor lange tijd – de hele 18e eeuw - maar 

het echte uitbreidingswerk moest nog beginnen. 

 

In  1828 werd aan het Academiegebouw een 

omgekeerde U gebouwd die de omvang verdubbelde. 

Eén poot van de U doorkliefde het plein, waardoor 

enerzijds in het hart van het gebouw een bescheiden 

binnenplein ontstond en anderzijds het buitenplein 

werd teruggebracht tot ongeveer de huidige omvang. 

De oorspronkelijke ingang werd weer hersteld en de 

fraaie stenen poort moest wijken voor het huidige 

metalen hekwerk. In de hiervoor genoemde U-poot 

werd een grote zaal voor curatoren gemaakt (nu de 

receptieruimte) met daarboven collegekamers (nu 

faculteitskamers). 

 

Jacob van Lokhorst 

Precies vijftig jaar later nam rijksbouwmeester Jacob 

van Lokhorst het Academiegebouw onderhanden. Hij 

bracht ‘gotische’ elementen aan: de vensters kregen een 

gotisch aanzien, en Gewelfkamer en Klein Auditorium 

gotische elementen. Vijftien jaar later, in 1895 

verscheen Van Lokhorst nogmaals ten tonele: hij 

bouwde aan de zuidkant een nieuwe vleugel, deels in de 

plaats van de uitbreiding van 1828. Het werd een 

neogotisch complex met twee kleine collegekamers en 

een grote. 

Nog twee grote veranderingen, dan is de geschiedenis 

van het Academiegebouw in grote lijnen geschetst. In 

1924 werden Rapenburg 69 en 71 als deel van het 

Academiegebouw in gebruik genomen. In 1936 vond 

de laatste uitbreiding plaats: de doorgang naar de 

Hortus botanicus werd opgetrokken, met daarboven 

een tuinkamer waarnaar het prachtige interieur van 

nummer 69 werd verplaatst. Bovendien werd ter 

rechterzijde een zaal bijgebouwd waar tot vóór enkele 

jaren de vergaderingen van de Universiteitsraad 

plaatsvonden. 
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Bonte knaagkever 

Aan het begin van de 21ste eeuw bleek de bonte 

knaagkever zich tegoed te doen aan de honderden jaren 

oude kapconstructie van het Academiegebouw. Dat 

noopte tot actie. Bovendien wilde het College van 

Bestuur graag dat álle plechtigheden in het gebouw 

geconcentreerd zouden worden, van afstudeersessies 

tot oraties, en dat het meer geschikt zou worden 

gemaakt voor ontvangsten. Het Academiegebouw 

moest weer echt het kloppend hart van de universiteit 

worden: een uitnodigende plaats voor ontmoetingen. 

Vandaar ook dat de universitaire Facultyclub, tot voor 

kort gevestigd op Rapenburg 6, er zou moeten komen.  

Besloten werd tot een algehele bouwkundige inspectie, 

waarvan het College van Bestuur zeer bleek om de neus 

werd: het metselwerk bleek akelig poreus en losliggend, 

het houtwerk van kozijnen op vele plaatsen verrot, 

evenals - door gescheurd zink - dat van allerlei 

dragende houten constructies. Een betrokkene zei dat 

de universiteit – die de laatste tientallen jaren de 

prioriteit legde bij de onderwijs- en 

onderzoeksgebouwen - blij mocht zijn dat het dak bij 

een beetje storm niet in zijn geheel in het Rapenburg 

was gewaaid. Maar: zo hard als restauratie nodig was, 

zo grondig is deze ook aangepakt. Het kostte een paar 

centen (ruim 19 miljoen euro) maar nu heb je ook wat. 

 

 
 

Gotische elementen teruggebracht 

Veel van de ingrepen, vooral die op en onder het dak, 

zijn niet te zien, maar veel gelukkig ook wel. Vooral op 

de eerste verdieping. Zo is de neogotiek van Van 

Lokhorst in het Klein Auditorium minutieus 

teruggebracht. De over het gebouw in togakamers 

verspreide toga’s zijn gebroederlijk (en gezusterlijk) 

samengebracht in de eveneens gerestaureerde grote 

collegezaal met zijn prachtige tot in de puntjes 

gerestaureerde tongewelf. De gotische elementen op de 

begane grond konden niet worden teruggebracht, wel 

zijn delen ervan blootgelegd. De oude faculteitskamers 

zijn gerestaureerd en rechts van de poort zijn enkele 

nieuwe gecreëerd. De Gewelfkamer, lang Academisch 

Historisch Museum, is nu ontvangstruimte. Deze is 

open gemaakt en staat nu sterker in verbinding met de 

eveneens opgeknapte receptieruimte. De binnenplaats 

is overkapt met glas. Alles wat zo stralend blinkt 

bovenop de toren is weer echt (blad)goud en ook de 

wijzerplaten zijn helemaal gerestaureerd met bladgoud. 

Moest dat nou? Ja, dat moest want goudverf houdt het 

niet lang in weer en wind. Er is veel (ambachtelijk) 

vakmanschap aangetrokken om het gebouw in zijn 

huidige staat te brengen en toch het unieke karakter te 

bewaren. 

 

 
 

Gerard Unger 

Oude universitaire teksten – zoals hora est en praesidium 

academia lugduno batava libertatis spelen nu hun eigen rol. 

Speciaal voor het Academiegebouw heeft onze 

hoogleraar Typografische vormgeving Gerard Unger 

een letter ontworpen, die natuurlijk de Leidse letter 

heet. Op diverse plaatsen zijn teksten in die letter in de 

vloeren aangebracht: uitgehouwen in natuursteen  of 

ingeweven in door Unger ontworpen tapijt. Rechts van 

de poort is de Faculty Club ondergebracht, waar 

geluncht, gedineerd, geborreld en vergaderd kan 

worden door universitaire medewerkers en hun gasten. 

Onder meer de Universiteitsraadszaal moest hiervoor 

wijken. 

Het Academisch Historisch Museum is als zodanig niet 

teruggekomen: door het hele gebouw is een slinger van 

vitrines neergezet waarin allerlei elementen uit de 

universitaire  geschiedenis zijn terug te vinden. 

Ongetwijfeld wordt het gebouw nog een keer voor 

publiek opengesteld. Ga dan eens kijken. Laat de 

veranderingen op u inwerken en geniet. Net als wij. 

 

Corine Hendriks, met  uitbundige dank aan 

universiteitshistoricus Willem Otterspeer. 
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Ledenvergadering 2009 
 

 
 

Op 21 april kwamen de leden in jaarlijkse vergadering 

bijeen in Ars. De opkomst was groter dan de afgelopen 

jaren. Het formele deel was snel klaar. De leden 

keurden (vergader)verslag en  jaarverslag van 2008 

goed, dechargeerden penningmeester Lodewijk van 

Paddenburgh en bedankten hem voor zijn inzet, 

benoemden Koert van der Velde uit de Plaatsteeg tot 

nieuw bestuurslid en Clariet Boeye van het Rapenburg 

voor een nieuwe bestuursperiode. Daarop verzocht 

voorzitter Lorents Blankenberg leden met 

belangstelling voor het bestuurslidmaatschap om in 

2009 al in het bestuur mee te draaien. In 2010 treedt 

een groot deel van het bestuur statutair af. Het bestuur 

wil geen statutenverandering en het zou mooi zijn als 

mensen zich nu al inwerken, zodat er sprake is van een 

soepele overgang. Frans Beck  (makelaardij Beck op het 

Gangetje) meldde zich na de vergadering aan. Zijn 

aanbod werd met genoegen aangenomen. Volgend jaar 

wordt hij kandidaat gesteld. 

 

Agendapunt Wat verder ter tafel komt leverde weer 

een hoop stof op. Allereerst de vraag of we geen 

subsidie uit het Ondernemingsfonds moeten vragen. 

Een van de leden stelde voor daarop een beroep te 

doen. De huidige subsidie is evenwel toereikend en het 

bestuur wil de vereniging onafhankelijk houden. De 

aanwezigen deelden dat standpunt. Een verandering op 

dit punt komt er dus niet.  

Horeca: De horeca in de wijk is nogal expansief en 

luidruchtig. Binnenroken is naar buiten verplaatst, 

terrassen groeien en de sluitingstijd schuift aldoor op. 

Er zijn regelmatig discoavonden zonder 

geluidsbegrenzing, waarschijnlijk zonder vergunning en 

zeker zonder handhaving van de regels. Het bestuur 

legt een verzameling aan van de klachten en komt op 

het punt terug.  

De gezamenlijke wijkverenigingen van de binnenstad 

hebben bij de burgemeester bezwaar gemaakt tegen de 

nieuwe lijn, waarbij opname in het Bestemmingsplan 

van een terras niet meer nodig is en uitsluitend de 

eventuele verkeershinder als bezwaar kan gelden. Het 

heeft niets uitgehaald, maar het bestuur geeft de strijd 

niet op.  

Bezwaar maken tegen overlast via de klachtenlijn helpt. 

Handhaving van de regels door de politie gebeurt op 

basis van klachten. Hoe meer klachten des te eerder zal 

de politie ingrijpen. Een horeca uitbater die 

herhaaldelijk de regels overtreedt loopt het risico om 

zijn vergunning te verspelen.  

Wangedrag van studenten: Klagen bij overlast is ook 

van belang om overlast door studenten te beperken. 

Ook studenten hebben zich te houden aan de regels. 

Als mensen niet klagen treedt de politie niet op. 

Aangifte doen als het gedrag de spuigaten uitloopt is 

nog beter. Het bestuur zal met de besturen van de 

studentenverenigingen en de politie mogelijke 

maatregelen bespreken.   

Evenementen: Het aantal lawaai evenementen in de 

wijk neemt toe, het aantal gewenste culturele 

evenementen neemt af. Van geluidsbegrenzing is geen 

sprake. Meting door bewoners geeft vaak meer dan 100 

decibel aan. Het bestuur heeft er bezwaar tegen 

gemaakt. Categorie III evenementen (90 decibel of 

meer) passen net zo min als categorie II evenementen 

(80 decibel) in de binnenstad. Uitbreiding van het 

aantal dagen dat evenementen duren is hinderlijk, 

studentenverenigingen en studentenhuizen organiseren 

hun eigen evenementen die niet aan regels gebonden 

lijken te zijn. Het lijkt alsof in Leiden alle remmen los 

zijn. In andere steden worden dergelijke evenementen 

naar bedrijventerreinen aan de rand van de stad 

verplaatst. Hier moet alles in de binnenstad. Het 

bestuur zal blijven aandringen op beperking van 

decibellen, het aantal evenementen en een betere 

schoonmaak. Nu moeten bewoners dat vaak zelf doen.  

Verkeersoverlast Breestraat: Handhaving van 

verkeersregels in de Breestraat laat al jaren te wensen 

over. Het verkeer mag er niet harder dan 30 km, maar 

de registratie camera aan het begin van de straat is 

zoek, net als de aanwijzingsborden. De politie kan zich 

niet op het terrein begeven van de gemeente en kan 
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zonder heldere afspraken en borden niet veel doen. Het 

bestuur zal bij de gemeente bezwaar maken tegen de 

onduidelijkheid.  

Excursie: De gebruikelijke excursie gaat voortaan 

vooraf aan de wijkborrel.  

 

Het volledige verslag is te vinden op de website, met de recent bij 

de gemeente ingebrachte zienswijzen en bezwaarschriften.  

 

Bewoners vertellen 
 

MEVROUW SANDERS 

Marjolijn Pouw  

 

 

 
Mevrouw Sanders is geboren in 1920 en komt 

oorspronkelijk uit Zoeterwoude Rijndijk. Ze woont 

sinds 1947 in Leiden op de Doezastraat. Haar man Eef 

nam na het overlijden van zijn vader diens 

kruidenierszaak op de Doezastraat over. Mevrouw 

Sanders ging haar schoonmoeder in de winkel helpen. 

Haar man werkte toen nog als administrateur bij 

Avifauna in Alphen aan de Rijn. Omdat hij wijn zoiets 

moois vond liet hij achter de winkel een wijnkeldertje 

bouwen. Na verloop van tijd groeide zijn liefhebberij 

uit tot zijn vak en in 1966,  na de opheffing van de 

kruidenierszaak, is hij met de wijnhandel begonnen. 

Het oude pakhuis naast  het pand waar nu een 

sportwinkel in zit werd opgeknapt en hierin werd de 

wijnhandel gevestigd. Mevrouw Sanders stond in de 

winkel, haar man ging met bestellingen de afnemers 

langs. Zo veel wijn als nu werd er in de jaren zestig niet 

gedronken, maar langzamerhand bouwden ze een eigen 

kring van afnemers op, bestaande uit particulieren, 

winkels en horeca. 

 

Wijnhandel Sanders 

Hun kennis van de wijnen deed het echtpaar op in 

cursussen. Ze gingen ervoor naar de Elzas, het 

Moezelgebied, Bordeaux: “Alles moest je leren”, zegt 

mevrouw Sanders, “wat een goede wijnstok is, wijn 

bottelen in vaten of flessen, kurken, bewaren. Maar het 

was onze liefhebberij. Mijn kinderen hebben die liefde 

geërfd. Zo gek is dat niet, want ze gingen altijd mee de 

wijnkelder in. Dat kon niet anders, maar ik heb nooit 

gemerkt dat ze daar bezwaar tegen hadden. Na mijn 

zoon  zijn militaire diensttijd verklaarde hij dat hij de 

wijn in wilde. Hij heeft toen stage gelopen in de Elzas,  

Bourgogne, het Rijnland en Moezelgebied, Spanje, 

Argentinië, alles heeft hij zo’n beetje gehad. Zijn zoons 

zitten nu ook weer in de zaak, zijn dochter niet. Het is 

nog steeds een echt familiebedrijf. Mijn zoon woont op 

de hoek wat voor mij heel plezierig is, ik kan naar hem 

toe lopen. De opslag is deels in de Hoefstraat, mijn 

kleindochter woont daarboven, en mijn andere 

kleindochter woont boven het oude wijnwinkeltje. Ze 

houden me goed in de gaten. Soms als ik over straat 

loop hoor ik ineens: “He oma, wat doe jij hier?” alsof ik 

niet oud en wijs genoeg ben om op mijzelf te passen, 

haha. Maar het zijn schatten.  

 

Doezastraat 

Toen mijn man en ik in de Doezastraat kwamen wonen 

betrokken we de bovenverdieping van het huis waar nu 

Van der Horst in zit. In bijna elk huis op de 

Doezastraat was een winkel. De mensen geloven dat 

niet, maar toch was het zo. Op de hoek waar nu De 

Vriend zit had je café Royal, daarnaast zat Slagerij 

Verhoog, dan kwam Fotozaak Van der Horst—die zit 

nu aan de overkant- dan naast de steeg (de Ruime 

Consciëntiestraat) kantoorboekhandel Kouwenhoven 

die ook een bibliotheek had, dan Apotheek Donk, 

bloemenzaak Streng, daarnaast Slagerij Bergers en 

banketbakker Van Noort, de beste van Leiden. Ze 

hadden ook een automatiek waar je de lekkerste 

saucijzenbroodjes kon kopen. Dan kwam 

groentewinkel Oostendorp, fietsenwinkel Van Benten, 
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chocolaterie Biziot, ijzerhandel van Wijk--waar nu het 

Thaise eethuis zit—dan Slijterij Niepoth, daarnaast een 

kapper en tenslotte elektricien en lampenzaak Teske. 

Dat zijn al 15 winkels aan één kant. Aan de overkant 

had je het Arbeidsbureau, waar nu het Medisch 

Centrum en de Nachtapotheek zitten. Op de hoek zat 

broodbakkerij Van Noort, de broer van de 

banketbakker, drogisterij Bik zat er—zijn zoon zit er 

nog steeds en diens zoon is op zijn beurt drogist in 

Haarlem—waar nu Gall en Gall zit had je Albert Heijn, 

dan Bergers de schoenmakerij met een eigen 

schoenenwinkel--van De Geus was nog geen sprake-- 

daarnaast Verhoog, alweer een slager, dan had je onze 

winkel Sanders, daarnaast een tweede  

kantoorboekhandel Went, waar nu David Nieuwenburg 

zit, dan Vlasveld manufacturen die ook een 

kousenreparatie werkplaats had waar je ladders in je 

nylonkousen kon laten ophalen—nu is dat  

onvoorstelbaar--dan Vlasveld de aardappelhandel en 

daarnaast de olielampenwinkel en ijzerhandel van Opoe 

Hakkenberg, waar mijn man en ik indertijd boven 

woonden. Dan groentewinkel Brinkman, wiens familie 

op de Jan van Houtkade woonde in die mooie huizen 

met houten balkons. Naast Brinkman had je dan weer 

een kapper, dan banketbakker Hollebeek, er zat een 

derde banketbakker op de Herenstraat, en daarnaast 

sigarenhandel Wolters op de hoek waar nu de 

reiswinkel zit. Het was druk, maar heel gezellig.   

 

 
 

Winkeliers  

De winkeliers van de Doezastraat hadden grote 

gezinnen. Zes tot tien kinderen, die toen nog naar 

hartenlust op straat konden spelen. Ze rolschaatsten , 

stepten, knikkerden, hoepelden, hinkelden en wat 

kinderen ook maar doen.  De buurt was heel hecht, de 

mensen waren vriendelijk en behulpzaam. Iedereen 

kende elkaar en hielp een handje als er gesjouwd moest 

worden.  Je kwam bij elkaar over de vloer, theevisite, 

kraamvisite, verjaarsvisite of gewoon op de koffie. Er 

was altijd wel wat te vieren. En je had ‘het 

middenstandgevoel’. Dat betekende dat je niet bij V&D 

boodschappen ging doen. Het groot winkelbedrijf was 

een gevaarlijke concurrent. Daar hoorde je als 

middenstander niet te komen. Wie daar betrapt werd 

schaamde zich dood. 

 

 
 

De winkeliersvereniging was heel actief. We 

organiseerden braderieën waar heel Leiden op af kwam. 

Anton Geesink kwam ze openen, of Swiebertje. Dat 

was nog eens wat. Ik zat in de braderiecommissie en 

Ineke, mijn dochter heeft ooit met schaartje en lint het 

carnavalsfeest geopend dat iedereen uit de straat 

katholiek of niet katholiek meevierde. Nu is de buurt 

veel minder hecht. Ik ken de meeste winkeliers nog wel 

en ze helpen me allemaal om boodschappen naar 

boven te brengen of met van alles en nog wat, maar de 

mensen die later in de straat zijn komen wonen ken ik 

niet meer. Mijn man wel, die zat toen hij nog leefde als 

het even  kon buiten in het zonnetje voor de deur van 

onze wijnwinkel met de mensen te praten. Een 

prachtige, donkere man. Zelf was ik blond, net als mijn 

zoon en mijn dochter. De kinderen van mijn zoon zijn 

ook donker, maar dat hebben ze van hun moeder. 

 

Nog steeds Actief  

Ook al ben ik nu 89, ik ga nog steeds uit. Naar de 

Stadsgehoorzaal, of met mijn kleinkinderen uit eten bij 

De Vriend of Het Fust. Dat is toch mooi dat je dat hier 

allemaal in de buurt hebt. Verhuizen wil ik  niet. Dat 

kan altijd nog. Dat trappenlopen is lastig, maar het 

houdt je wel op de been. Sommige dingen  hier in huis 
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zouden beter anders kunnen, maar ik heb geen zin in 

een verbouwing. Al dat stof, al die mensen over de 

vloer. Waarom zou ik mezelf dat aandoen? Dan moet 

ik naderhand ook weer grondig schoonmaken, en dat is 

niet mijn liefste bezigheid. Ik heb wel wat leukers te 

doen. Laatst vierden we met de hele familie  mijn 

verjaarsfeest in Noorden, bij een klant. Dat is mooi, 

want dan weet je wat er geschonken wordt. Ik drink 

nog steeds graag een goed glas wijn en roken doe ik 

ook nog. Dat heb ik mijn hele leven gedaan. Waarom 

zou ik daar nu mee stoppen? 

 

Er is de afgelopen jaren veel veranderd. Vroeger had je 

op de Herenstraat klokkenmaker Vreeburg, een kleine 

man die je met zijn even kleine vrouw over straat kon 

zien lopen en die je achter het raam van zijn winkel 

antieke klokken en horloges kon zien repareren. Ik zou 

niet weten wie ik nu mijn oude klok moet laten maken. 

Een restaurateur? Zijn die er nog? Sokken stoppen 

gebeurt ook al niet meer, of knopen aan naaien. 

Daarvoor gaan de mensen naar de Turkse kleermaker. 

Ons telefoonnummer was 327. Als je belde vroeg je de 

telefoniste om je door te verbinden. Als je vaak belde 

kon je grappen met haar maken. Op de Breestraat had 

je Zürloh, een hele mooie kledingzaak, meubelzaak 

Hasselman en Pander, en allerlei andere chique zaken. 

Daar is niets meer van over. 

 

De kinderen uit de buurt zijn allemaal goed terecht 

gekomen. Ze kwamen uit degelijke Roomse gezinnen. 

Mijn man was Hugenoot, en ik Rooms katholiek. Bij 

ons trouwen heb ik me bekeerd.  Dat mocht niet, maar 

ik heb toch mijn zin gekregen. Ik ben daarna niet meer 

in een katholieke kerk geweest, maar alle oude liedjes 

voor in de kerk zijn wel in mijn hoofd blijven hangen. 

Die kan ik nog steeds zingen.  

Wij kinderen moesten vroeg uit werken. Ik heb alleen 

lagere school gehad en ben op mijn 13e al met werken 

begonnen . Alles heb ik mezelf geleerd. Frans bij de 

Alliance Française, Duits en Engels. Mijn kinderen 

zeiden wel eens Mam waar ben je mee bezig, maar ik 

vond dat nou eenmaal leuk. Ik was nieuwsgierig. Dat 

ben ik nog steeds. Ik ben ook nog steeds lastig. 

Maanden heb ik de gemeente gebeld om de klok terug 

te krijgen, die hier op de hoek stond. Eindelijk hebben 

ze bakzijl gehaald en hem teruggezet.” 

 

In gesprek met... 
 

CHRISTA KROON, voorzitter  van de 

Ondernemersvereniging Pieterskwartier   

Marjolijn Pouw 

 

 

 

Nieuwe ondernemersvereniging 

Christa Kroon, de eigenaresse van breiwinkel Ribbels 

in de Pieterskerkchoorsteeg, is voorzitter van de vorig 

jaar opgerichte Ondernemersvereniging Pieterskwartier. 

Aanleiding voor de oprichting waren de nieuwe regels 

voor straat- en gevelreclame van de gemeente: “ Bij de 

bepaling daarvan is niet aan het belang van kleine 

winkeliers in het gebied achter de hoofdstraten 

gedacht” , zegt Christa, “gelukkig hebben de winkeliers 

van het Pieterskwartier bijtijds het belang van een eigen 

ondernemersvereniging ingezien. We komen zes keer 

per jaar bijeen om alles wat er speelt te bespreken. Alle 

stukken gaan via internet en dat is ideaal. Stel je voor 

dat  je dat op de ouderwetse manier per post zou 

moeten doen.  
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Reclameborden  

Dat er een nieuwe regeling moest komen voor 

reclameborden in de stad is begrijpelijk . Vroeger kon 

alles, dat werd een ratjetoe en nogal vol. De gemeente 

gedoogde het,  maar nu is het afgelopen. Voor ons is 

dat lastig. Klanten zien ons over het hoofd. Ze weten 

niet dat er achter de hoofdstraten een gebied is met 

kleine winkels en weten ons in de straatjes en stegen 

waarin we zitten niet te vinden.  Tot nu toe konden we 

ze  met onze reclameborden op onze aanwezigheid 

wijzen, maar dat is voorbij. Een bruikbaar alternatief 

voor de reclameborden hebben we nog niet. 

Aanvankelijk hadden we de gedachte om een 

gezamenlijk reclamebord te maken. Dat plan hebben 

we losgelaten. Een goed bord moet aan allerlei 

voorwaarden voldoen. Het moet er aantrekkelijk 

uitzien, te veel informatie werkt niet, het moet 

vandaalbestendig zijn en je moet het gemakkelijk 

kunnen veranderen als er winkels bijkomen of 

verdwijnen. Dat is behoorlijk ingewikkeld. We denken 

allemaal dat we daar verstand van hebben, maar dat is 

natuurlijk niet zo. Behalve om een verwijsbord gaat het 

om de bekendheid van het Pieterskwartier, een van de 

mooiste en historisch interessante plekken van de stad. 

We zouden als buurt een eigen website moeten hebben, 

die een indruk geeft van wat er allemaal te doen is en te 

zien. Dat is breder dan een verwijzing naar ons als 

winkeliers en ondernemers.  

 

 

 

Naamsbekendheid  

Een eigen website is voor de naamsbekendheid van de 

wijk van het grootste belang. Het ontwerpen van een 

website is specialistenwerk. Je zou dat aan een 

ontwerper van websites moeten kunnen overlaten. Dat 

kost een hoop geld en dat hebben we niet. Een site is 

bovendien alleen maar interessant als hij goed 

bijgehouden wordt. Daar moet je tijd voor hebben, of  

je moet het uit kunnen besteden. Ook dat kost geld. 

Het zou mooi zijn als de gemeente Leiden daar wat aan 

zou willen doen. Centrummanagement zou het kunnen 

doen, maar wij denken ook aan City Marketing, het 

nieuwe VVV. Bij Centrummanagement zit wel geld, 

maar het gaat vaak op aan minder nuttige zaken. Zo 

wordt er nogal veel vergaderd en dat levert niet veel op. 

De gemeente reageert welwillend als je naar de 

mogelijkheden vraagt: “kom maar met plannen”,  

zeggen ze maar wij zijn amateurs op dit gebied.   

Als het om inrichtingsplannen voor de wijk gaat 

moeten ze bovendien worden voorgelegd aan de ARK 

(Adviescommissie Ruimte en Kwaliteit), dan moet je 

met wat goeds aankomen. 

    

Evenementen 

Het is jammer dat de gemeente zo weinig evenementen 

organiseert waar wij als winkeliers wat aan hebben. Het 

is leuk dat jongeren feest kunnen vieren in de stad, 

maar daar moeten wij het niet van hebben. Wij moeten 

mensen trekken die wat te besteden hebben en de tijd 

om rustig rond te kijken. Die worden aangetrokken 

door culturele evenementen en daar zijn er veel te 

weinig van. De huidige evenementen kosten 

waarschijnlijk  meer dan ze opleveren. Voor ons type 

winkels zijn ze in ieder geval niet erg aantrekkelijk. We 

geven dat als vereniging ook wel aan in onze reacties 

op beleidsnota’s zoals het Programma Binnenstad. Die 

zijn overigens wel erg abstract. Je moet er flink op 

studeren voor je door hebt wat voor jou als winkelier 

van belang is. Als je erop wil reageren met een 

zienswijze, of bezwaar wil maken dan heb je er in de 

avonduren een baan bij. De termijn is vaak te kort. Dan 

schiet de reactie erbij in of je hebt geen tijd om hem 

aan je medebestuurders voor te leggen, of de andere 

winkeliersverenigingen van de stad. Leiden zou aar 

mijn mening haar sterke punten  moeten uitbuiten. 

Waarom moeten er in de stad winkels komen die je 

overal hebt? Is een Mediamarkt wel zo’n goede 

publiekstrekker? Mensen die een nieuwe televisie nodig 

hebben willen  hun auto voor de deur van de winkel 

kunnen parkeren of in de parkeergarage om de hoek. 

Die willen niet op verkenning uit in een stad. Maak een 

keuze en voer die uit. Daar zijn ze hier niet goed in. Ze 

wedden  op verschillende paarden tegelijk, met als 

gevolg dat er niks meer gebeurt. Het lijkt alsof er in het 

college door de wethouders nauwelijks iets wordt 

afgestemd. 
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Gedeeld belang 

Als ondernemersvereniging proberen we dat beter te 

doen. Maar gezamenlijk plannen maken is lastig. 

Winkeliers zijn gewend om alleen te werken en zelf te 

bepalen wat er in hun winkel gebeurt. Ze willen een 

oplossing voor wat ze nu bezighoudt, de toekomst is 

voor later.  Soms is het moeilijk om duidelijk te maken 

dat we een gedeeld belang hebben. Als je dat al te 

ijverig probeert wek je wrevel. Je moet schipperen, 

maar dat heb ik in mijn vroegere werk als 

beleidsmedewerker bij een vereniging van 

woningbouwcorporaties wel geleerd. Veel ruimte om 

beleid te maken was er niet. Woningbouwcorporaties 

zijn net eenmanszaken. Ze lijken in dat opzicht op 

ondernemingen zoals bij ons in het Pieterskwartier. In 

onze vereniging is het gedeelde belang wel duidelijk. 

Als we er niet in slagen een goede oplossing te vinden 

voor verwijsborden dan lopen we omzet mis.  

   

Winkel 

Of het in andere steden beter is, zoals Rita Radoux in 

de vorige Hart van de Stadkrant zegt, weet ik  niet. 

Vroeger woonde je achter je winkel. Nu huur je een 

pand. Het is altijd weer spannend of je de nodige omzet 

haalt, maar het werk blijft leuk en interessant. Zo 

somber als sommige mensen het afschilderen is het 

zeker niet. Je krijgt allerlei mensen binnen. Ze willen 

hun verhaal kwijt, en als je de tijd neemt—het is niet 

altijd even druk--kun je ze een luisterend oor bieden.  

De gemeente wil kleine winkels naar de stad trekken, 

want zonder winkels wordt het stil in de stad. Maar dan 

moet je als gemeente investeren in je ondernemers en 

een aantrekkelijk vestigingklimaat bieden in je stad. Te 

veel moet op een koopje.  

 

Herinrichting Pieterskwartier 

Het is te zien hoe de binnenstad achteruit gaat. De 

Breestraat had hele mooie winkels, maar nu staan er 

veel panden leeg. Ook in de straten erachter begint dat 

te komen. Hoe komt dat? Waarom wordt dat niet 

uitgezocht? Wat doet de gemeente om vestiging 

aantrekkelijk te maken en speculanten te weren? Wij 

zijn het eens met de plannen van ondernemers zoals 

Arno de Bruin en de bewonersgroep ‘de kleine ruïne’  

voor de herinrichting van het terrein van de oude 

Brandweerkazerne. Dat moet mooi gebeuren. Er is al 

zoveel lelijke nieuwbouw in de binnenstad. Waarom 

een wooncomplex voor studenten zoals de gemeente 

wil? Maak het divers. Dat is veel beter voor het 

evenwicht in de buurt.  

Allerlei middelgrote steden lukt het om hun binnenstad 

voor publiek aantrekkelijk te maken. Dordrecht, 

Maastricht, Delft, Breda. Daar willen de mensen heen, 

waarom lukt dat in Leiden niet?  Moet je zien hoe mooi 

onze stad is. Leiden moet niet alleen maar aantrekkelijk 

zijn voor studenten. Ook studenten kopen dingen en 

anders wel hun ouders als ze in de stad op bezoek zijn. 

Daar kunnen wij van profiteren. Ik kan me hier goed 

redden, en ik denk dat veel winkeliers die iets speciaals 

verkopen dat kunnen. Mensen komen uit het hele land 

naar mijn winkel omdat ik allerlei bijzondere soorten 

wol heb, en mooie ontwerpen en breisels kan tonen. Je 

moet wel zelf kunnen breien wil je met  wol aan de 

gang kunnen gaan. Maar je kunt bij mij altijd terecht 

voor advies. Leg de lat in het begin niet te hoog, breien 

moet leuk blijven. Maar vrouwen met moeders die heel 

goed kunnen of konden breien, of die het bij de 

nonnen hebben geleerd, hebben het moeilijk met 

breien. Het lijkt wel alsof ze zich nog steeds op hun 

vingers gekeken voelen.” 

 

 

Een culturele bijenkorf in de Breestraat?  
Marjolijn Pouw 

 

 

 

De gemeente Leiden en BplusC gaan nog dit jaar een 

marktpartij zoeken voor de ontwikkeling van het 

Rijnlandblok als nieuwe locatie voor een aantal 

gefuseerde culturele instellingen. Aldus melden 

gemeente en BplusC in een gezamenlijk persbericht d.d. 

28 mei jl.. De afkorting BplusC zal de meesten onzer 

onbekend zijn. Volgens het persbericht staat dit voor 

Bibliotheek plus Centrum voor Kunst en Cultuur, en dat is 

weer de fusienaam voor de Leidse Volksuniversiteit 

K&O, het Leidse Volkshuis, de muziekschool van 

Leiden en Omstreken en de bibliotheken van Leiden en 
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Leiderdorp. Die fusie schijnt al op 1 januari 2008 te 

hebben plaatsgevonden. 

Het nieuws over de bibliotheek viel me rauw op het lijf 

toen het mij een paar weken geleden bij een bezoek aan 

deze prachtinstelling in de Nieuwstraat ter ore kwam. 

De openbare bibliotheek is indertijd op voorbeeldige 

wijze ingepast in de ruimte tussen de oude, zichtbaar 

gelaten buitenmuren van het Heerenlogement en 

omringende oude huizen; koffiekamer, leesruimtes en 

binnenplaatsjes binnen het voormalige Logement 

completeren het geheel. Een prachtig voorbeeld van 

samengaan van oud en nieuw.  Ik ga er altijd heen met 

bezoekers van buiten de stad om te laten zien hoe 

respectvol en inventief men in Leiden kan omgaan met 

de weelde aan monumenten. Bij mijn weten wordt de 

bibliotheek goed bezocht en is ze goed bereikbaar in dit 

bijna autovrije deel van de binnenstad.   

 

 

 

Het Volkshuis heeft een jarenlange renovatiebeurt 

ondergaan en ziet er nu prima uit, met een bovenzaaltje 

dat ideaal is voor optreden van kleine ensembles, en 

leent zich goed voor cursussen e.d.. Waarom deze goed 

op hun taak berekende gebouwen verruilen voor een 

karakterloos leegstaand gebouw?  Omdat er nu eenmaal 

gefuseerd is, en alle betrokken clubs in een gebouw bij 

elkaar moeten? Dat zou een voorbeeld zijn van 

doorgeschoten managementdenken. Of omdat de 

gemeente omhoog zit met leegstaande uitgewoonde 

gebouwen? Laten we daar niet zonder meer van 

uitgaan. Maar waarom dan wel? 

 

Voor de lezers van de Hart van de Stadkrant is 

natuurlijk van belang wat er gaat gebeuren met het 

leegstaande gebouw van het Hoogheemraadschap en 

het Postkantoor daarnaast. Dit zogenaamde 

Rijnlandblok is nu in handen van de gemeente, die er 

een nieuwe bestemming aan wil geven.  Wethouder 

Pieter van Woensel ziet alvast een soort cultuurpaleis 

aan de Breestraat verrijzen. “Het geeft de Breestraat 

een impuls waardoor Leiden een nog bruisender en 

aantrekkelijker centrum krijgt.” Directeur Willem van 

Moort van BplusC  (een naam waar weinig werfkracht 

van uitgaat) hoopt dat door de samenvoeging van de 

vier instellingen “een culturele bijenkorf” ontstaat. Het 

persbericht spreekt ten slotte de hoop uit dat BplusC in 

het Rijnlandblok “een mooi gebouw heeft dat toegerust 

is op de vragen en eisen van de toekomst.”  

Een mooi gebouw? Het leegstaande Rijnlandhuis 

behoort, samen met de ernaast gelegen societeit 

Minerva, tot het lelijkste dat de Breestraat te bieden 

heeft. Beide gebouwen zijn naar de straat toe massief 

en gesloten. Voor Minerva geldt nog als excuus, dat 

men de te verwachten geluidsoverlast met steen en 

beton heeft willen dempen. De betonnen platen voor 

de gevel van het Rijnlandgebouw daarentegen missen 

een duidelijke functie, en zorgen voor een grimmige, 

Oostblok-achtige uitstraling. Wel heeft de architect 

geprobeerd door middel van bakstenen pilasters een 

opgaande lijn in de gevel te suggereren, maar die indruk 

wordt weer door die betonnen platen teniet gedaan. 

Het arme leegstaande postkantoor, dat in stijl wél past 

in de Breestraat, wordt aan de zijkant en aan de 

achterkant geheel door de Rijnlandconstructie aan het 

oog onttrokken.  

 

Er loopt nog steeds een haalbaarheidsonderzoek van de 

gemeente voor verbouwing van het “Rijnlandblok”, 

dus veel meer over de plannen valt op dit moment niet 

te melden. Het idee van een cultuurverzamelgebouw, 

waarin de functies van bibliotheek, muziekonderwijs, 

cursussen van allerlei soort en kleinschalige optredens 

worden bijeengebracht, is op zich niet onzinnig. Maar 

men mag dan wel eisen dat de verschillende functies er 
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ieder afzonderlijk duidelijk op vooruitgaan, en dat het 

gebouwencomplex ingrijpend wordt aangepast en 

uitgebreid. Het gebouw zou moeten uitnodigen er 

binnen te gaan, overdag en in de avonduren, een 

lichtbaken in de straat in plaats van de donkere blinde 

vlek die het nu is. Duidelijke randvoorwaarden moeten 

dus gesteld worden voor de architectuur in een straat 

vol monumenten. Maar is er geld voor de realisatie van 

al die ambities? Leiden wil zo veel, een Centrum voor 

Beeldende Kunst, een aantrekkelijke Aalmarkt. Er 

zullen keuzes gemaakt moeten worden. En als er geen 

geld is voor een goede oplossing, spaar dan in ieder 

geval de bestaande culturele voorzieningen. 

 

 

Leiden Evenementenstad 
Clariet Boeye 

 

 

 

Stadsbestuur en Centrummanagement Leiden kunnen 

tevreden zijn: Leiden is de stad bij uitstek van 

evenementen. Dat hebben de bewoners goed kunnen 

ondervinden de afgelopen zomer. De zomer is 

natuurlijk de beste tijd voor evenementen, liefst 

voordat de schoolvakanties beginnen om zoveel 

mogelijk bezoekers te trekken. De eerste week van juli, 

ideaal. Dit jaar was het die hele week mooi weer, ook 

ideaal. 

 

Zo vond op donderdag 2 juli als onderdeel van de 

‘oer’- Leidse Lakenfeesten (voor de 24ste keer) de 

gebruikelijke Peurbakken tocht plaats. De Oude Rijn en 

de Stille Rijn lagen vol met feestelijk versierde boten. 

Aan de wal stonden honderden mensen. Veel muziek 

om de boel extra feestelijk te maken met Annies 

verjaardag als luidruchtig middelpunt. Gezellig allemaal, 

maar tel je zegeningen als je daar woont. 

 

Terugblik op één dag 

Zaterdag 4 juli moet wel een topdag zijn geweest voor 

de echte liefhebbers van evenementen. Op de 

Garenmarkt was al enige dagen, ook als onderdeel van 

de Lakenfeesten, Leiden Culinair aan de gang met alles 

erop en eraan. Door sommigen wordt dit het beste 

culinaire festival van Nederland genoemd. Het trekt in 

ieder geval een breed Leids publiek. Dat lijkt ook een 

trend: alle evenementen van oorspronkelijke éen of 

twee dagen duren nu tenminste drie en nog liever vier 

of vijf dagen, hoe langer hoe luider hoe beter. Zo ook 

Leiden Culinair. Want dat hoort er blijkbaar ook 

onvermijdelijk bij: muziek en vooral heel hard graag. 

 “Naast culinaire kunsten biedt het muziekprogramma 

een combinatie van artiesten en dj ’s variërend van jazz 

tot blues en dance”, zo was in de aankondiging te lezen. 

“Op donderdag laat DJ Saratoga met saxofonist het 

publiek dansen! De vrijdag start in jazzsferen met 

saxofonist Domagoy Ralasic, waarna DJ Eduardo 

Ramirez met behulp van Frank the Tank zijn Funky 

House met latin en electro invloeden over de 

Garenmarkt uitrolt.”  Van rustig een hapje eten kan 

dan geen sprake zijn lijkt me, maar het schijnt toch 

erbij te moeten. Hoe de bewoners van de Garenmarkt 

het festival ervaren is de vraag. Een paar dagen lang het 

gedreun van de lage bassen kan teveel van het goede 

worden. 

 

Diezelfde dag vond de tweede dag van het 39ste lustrum 

van het Leidse Studenten Corps plaats, gewijd aan de 

reünisten. De bewoners van de Garenmarkt konden nu 

kennis maken met een heel ander publiek. Alle 

reünisten kwamen ’s morgens rond twaalf uur in het 

Van der Werfpark bijeen om zich bij hun jaargang te 

voegen voor een intocht. Onder hen bevond zich een 

opvallende groep als Duitse wandelaars verklede 

mannen, knickerbockers, hoedjes met veren, capes en 

knoestige wandelstokken.  Het bleken oud-leden van 

de subvereniging Ahasverus te zijn. Zij verzamelden 

zich naast het Kruitschip bij een haring-en-jeneverkar 

(twee vliegen in één klap, ook weer even het drie-

oktobergevoel ervaren). De jenever sloeg direct goed 

aan. Ze hadden er echt zin in, dat was duidelijk te 

horen. Daarbij sloegen ze links en rechts flink met hun 

wandelstokken in het rond.  

Toen iedereen op zijn plek stond zette de stoet zich in 

beweging. Als reünist maar ook bewoner van de 

binnenstad liep ik mee. Voorop een gouden koets 

getrokken door vier schimmels, voorafgegaan door 

schaars geklede carnavaleske danseressen met veren op 

hun hoofd (heb ik mij laten vertellen, ik heb ze zelf 

helaas niet gezien), gevolgd door nog een aantal zwarte 
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koetsen met het collegium, de lustrumcommissie, het 

comité van aanbeveling en de oudste reünisten die niet 

meer zo goed ter been waren. Het was een 

merkwaardige ervaring om mee te lopen. Ik merkte dat 

Leiden voor de reünisten van buiten de stad 

eenvoudigweg een decor was voor hun nostalgische 

gevoelens en herinneringen. Ik had als bewoner van de 

binnenstad ineens het gevoel een figurant te zijn in een 

toneelstuk.  

 

 

 

Via Steenschuur, de Breestraat en het Rapenburg kwam 

de stoet uit op het Pieterskerkplein. Daar konden de 

deelnemers à raison van € 20 een broodje kaas, ham of 

eiersalade eten. Toe een appel of een mandarijn. Je 

moet wat over hebben voor een gouden koets. Geen 

crisis voor de studenten. Het leven moet één groot 

rumoerig feest zijn. Het lustrum duurt dan ook twaalf 

dagen in plaats van de vroegere vier of vijf (wat al 

onoverkomelijk lang was, kan ik me herinneren). 

Sommige studentenhuizen vonden het lustrum een 

mooie aanleiding om oud-bewoners feestelijk te 

ontvangen. Drank en hapjes, hoge receptietafels op 

straat onder partytenten. Bij de meisjeshuizen ging het 

er liefelijk aan toe: roze tulen kleedjes met strikken 

vastgebonden, witte en roze ballonnen aan de 

tentstokken, de meisjes allen gekleed in dezelfde rose-

paarse jurkjes bij voorbeeld.  

Enkele jongenshuizen prefereerden een wat ruiger 

imago en leefden zich vooral uit in harde discomuziek 

op straat. Zomaar als extraatje, zonder vergunning. 

Ook op Minerva dachten de studenten de reünisten in 

feeststemming te brengen met lawaaiige muziek. Dat 

was voor die reünisten wel een beetje jammer: dat 

volwassenen die elkaar lang niet hebben gezien zich 

vooral verheugen op het ophalen van herinneringen 

onder het genot van een hapje en een drankje met wat 

rustige achtergrondmuziek kan de huidige generatie 

zich blijkbaar helemaal niet voorstellen. Ze hebben 

natuurlijk ook nog geen herinneringen aan hun leuke 

Leidse tijd, ze zitten er midden in, dat zal het wel zijn.  

 

 

 

In groot contrast met Leiden Culinair en de 

studentenfeesten stonden de toneelstukjes die ook die 

dag opgevoerd werden door de Leydse Kluchten 

Compagnie rond de Pieterskerk en voor het 

Gravensteen op het Gerecht. Deze kluchten vormden 

ook een onderdeel van de Lakenfeesten. Het waren 

kluchten uit de 16de en 17de eeuw, opnieuw bewerkt en 

hertaald. De stukken gingen over dronkenschap, 

geldzucht en overspel en duurden zo’n 20 à 30 minuten 

met titels als: De getemde snorker, de Minnestrijd of 

De blinde die ’t geld begroef. Het trok veel publiek, van 

alle leeftijden. Kinderen zaten ademloos te kijken. Per 

locatie werden zowel de zaterdag als de zondag 

achterelkaar met veel verve en plezier een groot aantal 

vrolijke stukken gespeeld. Dat er ook vermaak bestaat 

zonder geluidsversterkers en harde muziek, het was een 

verademing. 

Die avond en nacht was het ook nog museumnacht, 

maar dat heb ik gemist. Ik had mij inmiddels genoeg 

vermaakt. Wat een gezellige stad is Leiden toch! 

 

En dit was nog maar het begin van een mooie lange 

zomer: tijd voor veel meer evenementen! 

Maar, goed nieuws: Het LAK theater mag gelukkig 

blijven (voorlopig), als gevolg van een breed gedragen 

protest door de bewoners. De gemeente wilde het 

LAK- theater niet langer subsidiëren. De gemeente 

investeert blijkbaar liever in luidruchtige evenementen 

dan in cultuur. Ik pleit graag voor een evenwichtiger 

verdeling van geld voor evenementen, kunst en cultuur. 
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Joods herdenkingsmonument 
Clariet Boeye 

 

De keuze  

In de vorige Hart van de Stadkrant ( nr. 125)  heb ik u 

bericht dat het comité van aanbeveling en advies voor 

een herdenkingsmonument voor Joodse slachtoffers 

van WO II aan drie uit de honderd geselecteerde 

kunstenaars de opdracht had gegeven een 

schetsontwerp te maken: Ram Katzir, Iris le Rütte en 

Theo Schepens. Uit die drie schetsontwerpen zou het 

comité een keuze maken. 

Van 29 april tot 18 mei was er een presentatie van de 

drie schetsontwerpen te zien in de hal van de Openbare 

Bibliotheek aan de Nieuwstraat. Bezoekers konden op 

een formulier hun keuze kenbaar maken over de 

ontwerpen. Veertig mensen hebben hun voorkeur 

toegelicht. Hoewel er waardering bestond voor alle drie 

de ontwerpen, sprak het ontwerp van Ram Katzir,  

geboren in 1969 in Tel Aviv, Israel, duidelijk het meeste 

aan. Dat komt overeen met de keuze die het comité 

inmiddels gemaakt heeft: die is unaniem gevallen op het 

ontwerp van Ram Katzir, “Bagage”.  Al met al 

verheugend, omdat het project zo van diverse kanten 

een brede steun krijgt.   

 

Ram Katzirs ontwerp  

Ram Katzirs ontwerp “Bagage” bestaat uit vijf koffers 

die op verschillende plaatsen in de stad komen  staan. 

De kunstenaar licht zijn ontwerp toe: hij voelde zich 

aangetrokken tot de opdracht voor een 

herdenkingsmonument onder andere om de volgende 

redenen. Hoe in deze tijd iets maken dat aanspreekt en 

vooral nog raakt? Er zijn al zoveel 

herdenkingsmonumenten. De meeste zijn groots van 

opzet en omvang en verwijzen naar de grote aantallen 

van omgekomen joden. We zijn een beetje afgestompt 

geraakt voor dergelijke beelden.  Daarbij komt ook nog 

eens dat de locatie voor het oude politiebureau in de 

Zonneveldstraat niet de nodige ruimte biedt voor een 

groot monument.  

Ram Katzir besloot dat nadeel om te zetten in een 

voordeel. Daarom moest het monument niet verwijzen 

naar de grote aantallen maar naar de individuele 

ervaring.  “Een getal van zes miljoen is voor ons niet te 

bevatten”, schrijft hij in de toelichting bij zijn 

schetsontwerp, “Ook een dodental van 270 gaat ons 

voorstellingsvermogen te boven”. Zo kwam hij op het 

idee van verlaten koffers. Dat breidde hij uit met 

meerdere koffers, verspreid over verschillende plekken 

in de stad: de lege ruimte  tussen de koffers wordt een 

deel van het monument en versterkt het gevoel van 

verlatenheid en eenzaamheid: “Een stad als 

topografische kaart van afwezigheid. In deze ruimte 

hebben mensen zoals jij en ik op straat gelopen”.  

 

De plaatsen 

Drie koffers komen bij het voormalige politiebureau in 

de Zonneveldstraat te staan. De andere twee worden 

niet ver daar vandaan geplaatst, één op een brug, de 

andere tegen de muur van een huis. De koffers op de 

verschillende locaties suggereren een verhaal dat de 

kijker zelf kan maken. Bij het politiebureau staan een 

grote en een kleine koffer tegen elkaar aan. Zijn die van 

een moeder en een kind? Dan een koffer op een brug: 

is de eigenaar gevlucht, achtervolgd en in het water 

gesprongen? De andere koffer naast een bakstenen 

muur heeft als een kameleon het patroon en de kleur 

van de stenen overgenomen: heeft de eigenaar in de 

buurt een onderduikplaats gevonden? 

De koffers, gehouwen uit verschillende kleuren graniet, 

worden gemaakt naar een model uit de jaren veertig. Bij 

de goed verankerde koffers komt een plaquette met een 

toelichting dat het om koffers gaat van joodse 

Leidenaars die in 1942 en 1943 zijn weggevoerd.  

Het comité hoopt dat het monument op 17 maart 2010 

onthuld zal worden, de dag dat de bewoners van het 

Centraal Israëlitisch Wees- en doorgangshuis aan de 

Roodenburgerstraat door de politie opgepakt en op 

transport gesteld werden. 

 

De kunstenaar 

Ram Katzir , geboren in 1969 in Tel Aviv in Israël, is 

op zijn veertiende  jaar met zijn moeder naar 

Nederland gekomen, naar Amsterdam. Daar heeft hij 

van 1990 tot 1995 zijn opleiding aan de Rietveld 

Academie gevolgd. Van 1993 tot 1994 heeft hij kunnen 

studeren aan The Cooper Union in New York, een 

kunstacademie gesticht in 1859 door Peter Cooper, een 

succesvolle zakenman en zoon van Nederlandse 

immigranten. In de woorden van Peter Cooper moest 

het een opleidingsinstituut worden “As free as air and 

water”, met andere woorden voor iedereen met talent, 

ongeacht ras, sekse, godsdienstige overtuiging of 

sociale klasse. In 1994 heeft Ram Katzir deelgenomen 

aan een master class van Hans Haacke (1963), een 

conceptueel kunstenaar.  
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Het afstudeerproject van Ram Katzir was getiteld 

“Your coloring book”.  Het lijkt een onschuldig 

kleurboek voor kinderen met zwarte lijntekeningen, 

maar er zit een addertje onder het gras: bij nadere 

beschouwing zijn de tekeningen gebaseerd op 

propagandafoto’s van het Duitse Nazi-regime, van 

bijvoorbeeld een ideaal arisch gezin of een man wiens 

hand door een hertje wordt besnuffeld: de man is 

Hitler en het lieve klasje kleuters gaat met de juf op weg 

naar...?  De kunstenaar reisde met het kleurboekproject 

langs allerlei musea door heel Europa en Israël. Hij 

nodigde het publiek uit de kleurplaten in te kleuren. 

Dat veroorzaakte vrijwel overal ophef en leidde hier en 

daar zelfs tot grote rellen. 

Ram Katzir wil met zijn werk psychologische processen 

blootleggen, waardoor  wij onbewust worden gestuurd. 

Zo kunnen wij gemanipuleerd worden door 

ideologieën. Hij doet dat op een eenvoudige, directe en 

lichtvoetige manier. Hij gebruikt voor zijn projecten en 

installaties allerlei verschillende media. 

 

 

 

Zijn werk 

Vanaf 1999 legt hij zich vooral toe op kunst in 

openbare ruimten. Ik noem er slechts een paar om een 

indruk te geven. In 2004 realiseerde hij in opdracht van 

Amnesty International bij voorbeeld “Amnestree” te 

Maarssen. Op het stationsplein staat een boom 

gevangen in een ijzeren kooi. Langzamerhand zullen de 

takken van de boom buiten de tralies groeien. In 2006 

werd er aan de Marathonweg in Amsterdam Zuid het 

werk “Marathonman” onthuld. Het is een monument 

voor de onbekende verliezer, die zich net zo hard heeft 

ingespannen als de winnaar, maar helaas geen 

overwinning heeft behaald. Toch is ook de verliezer 

een held volgens Ram Katzir. 

 

In 2005 was hij drie maanden artist in residence in 

Japan. Hij was als kind al gefascineerd geraakt door de 

combinatie van een zeer oude verfijnde cultuur en een 

verregaande technologie van Japan. Het Aomori 

Contemporary Art Centre herbergt van hem de 

installatie “Bullet train tea ceremony, a time travelling 

experiment”, waarin deze componenten samen zijn 

gebracht. Voor deze installatie was hij nog dit jaar weer 

in Japan. 

Werk van hem is te vinden in verschillende collecties, 

onder andere. in het Stedelijk Museum, het Joods 

Historisch Museum, het museum Van Loon en de 

ABN Amro, alle te Amsterdam en in het Herzeliya 

Museum van moderne kunst in Herzeliya, en het Israel 

Museum in Jerusalem, beide in Israel. 

Op dit moment werkt Ram Katzir  aan drie 

verschillende opdrachten, in Utrecht, Dordrecht èn in 

Leiden: het Leidse herdenkingsmonument. Op de 

aanstaande Biënnale in Venetië zal er ook een werk van 

hem tentoongesteld worden. 

Ik vind dat wij ons gelukkig mogen prijzen dat Ram 

Katzir gehoor heeft gegeven aan de oproep die het 

comité van aanbeveling had geplaatst in het BK Blad. 

Het ontwerp voldoet overtuigend aan de voorwaarden 

die het comité in de advertentie had gesteld: het is 

eenvoudig en bescheiden, maar roept tegelijkertijd een 

suggestie op van afwezigheid verlatenheid. “Ook kan 

dit ontwerp worden doorgetrokken naar de actualiteit: 

er zijn nog steeds vluchtelingen”. 

 

Educatief programma 

Het is de bedoeling dat naast de uitvoering van het 

monument ook educatieve programma’s ontwikkeld 

zullen worden door studenten van de Hogeschool 

Leiden, zowel voor het basisonderwijs als voor het 

VMBO. Elk programma is gericht op het niveau en de 

belangstellingswereld van de leerlingen. Ook kunnen de 

scholen een koffer ‘adopteren’. 

Voor het hele project, inclusief de educatieve 

programma’s, ontbreekt nog een deel van de financiën. 

Ieder die zich voelt aangesproken door het plan kan 

een bijdrage storten op: 

•••• bankrekeningnummer 64 48 50 310 t. n. v. 
Stichting Leidse Historische publicaties  

Elke bijdrage is zeer welkom. 

 

Informatie uit: 

Schetsontwerp Leids Monument, studio Ram Katzir 

www.ramkatzir.com Persbericht  
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Ingezonden 
 

Mei 2009 

Lieve vrienden, 

De aankondiging in de April Krant dat er in Leiden een 

monument komt ter nagedachtenis aan de Joodse 

Leidenaars heeft me zeer verheugd. Beter laat dan 

nooit. Ik blijf door de krant graag op de hoogte van de 

vorderingen. 

 

4 Mei jongstleden zijn hier in Gulpen bij ons 

monument de Joodse Gulpenaren herdacht, door 

Gemeentebestuur en burgers met een mooie krans en 

bloemstukjes. Daar kon ik nog bij zijn, dan denk ik ook 

nog aan Piet Schoonheim, de oprichter van ons 

monument, dat in 1988 werd onthuld. 

Hartelijk groet, het beste met mijn oude, goede stad 

Leiden 

Rie Schoonheim 

 

P.S. Als het zover is dan draag ik graag bij. 

 

In gesprek met... 
 

HELGA VAN MANEN  

Clariet Boeye 

 

 

 

De geur van brood 

Sinds juni drijft de onweerstaanbare geur van vers 

brood de Pieterswijk in. Als je je neus volgt kom je op 

de rand van onze wijk terecht in het Vlaamsch 

Broodhuys. Planken en manden vol prachtige broden 

liggen er aantrekkelijk bij. Je waant je in Frankrijk, waar 

dat nooit helemaal verdwenen is: grote ronde broden 

met knapperige korsten, stokbroden, nee, baguettes!, 

croissantjes, broden met een korst van zaden en zout 

of gevuld met olijven of Turkse vijgen of noten of 

tomaten en kruiden (focaccia tomaat en focaccia 

rozemarijn). Het ademt allemaal de eenvoud van het 

platteland waar we zo naar kunnen verlangen. Van 

vrienden in Amsterdam hoorden we al jaren 

jaloezieopwekkende verhalen over nieuwe 

broodwinkels met heerlijke broden. Dat bleef dan 

steken in een milde, berustende afgunst: je gaat toch 

niet even naar Amsterdam om brood te kopen. En nu 

hebben we dat brood gewoon hier in Leiden! 

 

Helga van Manen 

Dat maakt nieuwsgierig. Aan wie hebben we dat te 

danken? En wie zit er achter het Vlaamsch Broodhuys? 

Helga van Manen blijkt het initiatief genomen te 

hebben om het Vlaamsch Broodhuys naar Leiden te 

halen. Zij is eigenaresse van  Van Manen Aan Tafel  nu 

met de twee andere winkels erbij omgedoopt in Thuis 

Bij Van Manen. Zij vertelt dat zij al langer droomde 

over een broodwinkel, ook toen haar winkel zich nog 

aan de overkant van de Hogewoerd bevond. Dus toen 

zij, na de verhuizing van de winkel naar de huidige 

locatie, het pand ernaast, voorheen Emperor of India, 

erbij kon huren greep zij haar kans. Ze had al voorwerk 

gedaan en ze wist wat ze wilde: brood van Het 

Vlaamsch Broodhuys. Het had toch nog wel enige 

voeten in de aarde om het allemaal voor elkaar te 

krijgen en het Vlaamsch Broodhuys zover te krijgen 

om gebakken brood te leveren aan Van Manen.  

 

Bakker Roels 

Waar wordt dat mooie brood dan gebakken? In 

Schiedam, in de bakkerij van Dimitri Roels. Dimitri 

Roels komt oorspronkelijk uit Zeeuws Vlaanderen. 

Daar heeft hij zijn eerste opleiding tot bakker gevolgd, 

later in Brugge. Nog te jong voor een eigen bedrijf 

heeft hij drie jaar bij Cas Spijkers gewerkt. Vervolgens 

heeft hij in Brussel bij Comme Chez Soi en daarna in 

Parijs bij Joel Robuchon veel ervaring opgedaan. Het 

bloed kruipt waar het niet gaan kan: al deze restaurants 

hadden een eigen bakker en Dimitri Roels verlangde er 

naar weer zelf brood te bakken. Hij zocht en vond 

goed brood en inspiratie bij Poilâne in Parijs. Hij 

keerde terug naar Nederland en begon in 1996 grote 

zuurdesembroden van twee kilo te bakken, Pains 

Grand-Mère. Die sloegen in als een bom en na drie jaar 

kon hij zijn eigen bakkerij openen in Schiedam. 

Intussen zijn er meer dan 30 mensen in dienst. Er 

worden niet meer alleen maar die enorme Pains Grand-
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Mère gebakken. Het assortiment is flink uitgebreid, ook 

met zoete baksels, zoals tarte tatin of citroencrème of 

een pruimen- frambozen- aardbeien- of abrikozentaart, 

in het groot en in het klein. Al deze heerlijkheden zijn 

te koop in Amsterdam, Haarlem Utrecht en nu dus ook 

in Leiden, dankzij Helga van Manen.  

Het Vlaamsch Broodhuys is elke werkdag en zaterdag 

om 08.30 uur open. Op maandag sluit de broodwinkel 

om 15.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag om 18.00 uur, 

zaterdag om 17.00 uur. 

 

Leiden aantrekkelijk? 

Is dit niet precies het soort winkel, waar de gemeente 

zo naar verlangt om Leiden weer aantrekkelijk te 

maken? ”Dat is misschien wel zo”, beaamt Helga van 

Manen ,“maar bij de opening kon er geen bloemetje 

vanaf” Er is een grote kloof tussen de ondernemers en 

de ambtenaren. Het laat wel zien dat de plannenmakers 

van de gemeente  van alles  willen, maar dat de 

ondernemers het moeten doen.  Helga van Manen 

prijst verhuurder De Groot, eigenaar van een aantal 

panden aan de Hogewoerd. Hij is een zeer plezierige 

huisbaas en levert ook grote inspanningen om de buurt 

op te knappen. Het is trouwens opvallend dat veel 

winkels aan de Hogewoerd rond Thuis Bij Van Manen 

door vrouwen worden gedreven.  

 

Het Vlaamsch Broodhuys heeft vanaf het begin een 

grote aanloop gehad en heeft nu al een uitstraling naar  

andere winkels in de buurt. “Eigenlijk is het een winkel 

in een winkel”, legt Van Manen uit. Omdat het zo’n 

grote ruimte is heeft zij een deel verhuurd aan de 

atelierwinkel First Floor Items, met tassen en sieraden. 

De uitbreiding betreft niet alleen brood, maar ook 

keukenspullen, en bed en bad benodigdheden. Het 

Broodhuys trekt heel andere mensen dan de 

serviezenwinkel Van Manen Aan Tafel. Er komen nu 

meer mannen. Die  lopen dan ook meteen even binnen 

bij de serviezen en de pannen. Mannen houden meer 

van messen en pannen. Mannen beslissen ook sneller 

dan vrouwen. 

 

De winkel 

Deze observaties kan Helga van Manen nu maken, 

want Van Manen Aan Tafel bestaat alweer bijna acht 

jaar. Afgestudeerd in Wageningen als ingenieur had zij 

onder andere in Den Haag gewerkt bij  

Stadsvernieuwing, maar zij verlangde er naar eigen baas 

te zijn van een winkel. De keuze viel op serviezen. Ze 

had ook boeken overwogen, maar er waren al genoeg 

boekhandels in Leiden. Serviezen zijn functioneel en 

duurzaam. Ze verkoopt alles voor de gedekte tafel, 

serviezen van bekende en minder bekende merken, 

sommigen uit oude fabrieken, zoals Gien en Rosenthal, 

tafellinnen, glas, bestek. De stijl is klassiek modern. Om 

bij te blijven bezoekt Helga van Manen beurzen. De 

leukste is Maison et objets die twee maal per jaar in Parijs 

gehouden wordt. De afgelopen tijd kon je de trend 

samenvatten in slagzinnen zoals: “vrijheid in de stad”, 

als een nomade leven in de stad, in je eigen huis en de 

natuur je huis in halen. De kleur was dan ook groen. 

De winkel is sober maar stijlvol ingericht in de  

basiskleuren wit en grijs door de zuster van Van 

Manen, die architect is. De kleurige serviezen steken 

mooi en helder tegen deze eenvoudige inrichting af. 

Het assortiment in de nieuwe winkel is nu ook 

uitgebreid met bad- en bedlinnen en 

keukenbenodigdheden. 

 

Ik heb mijzelf direct een mooi, fleurig Frans 

ontbijtsetje cadeau gedaan: wat is heerlijker dan samen 

de dag te beginnen met een grote café au lait en een 

croissantje van het Vlaamsch Broodhuys! 

 

Groen in de wijk 
Stadsbomen   
Marjolijn Pouw 

 

 

Mensen weten steeds minder van bomen. Bij Vroege 

vogels werd onlangs een wethouder aangehaald die 

gezegd zou hebben: die bomen daar moeten nodig om, 

ze zijn al meer dan tien jaar oud en allang afgeschreven, 

alsof het straatprullenbakken zijn. Als bomen maar 
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even in de weg staan bij stadsvernieuwing dan worden 

ze gekapt. Ook doen er allerlei onzinnige verhalen over 

ziekten en gevaren de ronde. Gemotoriseerd verkeer 

gaat bij gemeenten altijd voor bomen, maar mensen 

vergeten wat het nadelige effect van gemotoriseerd 

verkeer is op de gezondheid—dat is veel erger dan 

roken-- en wat bomen in de stad voor voordelen 

hebben. Ze weten niet meer hoe lang het duurt voor 

een boom groot is en wat er gebeurt als je hem 

weghaalt. Ach zo’n boom denken ze. Die groeit toch 

vanzelf? Maar een boom doet er tientallen jaren over 

om een beetje omvang te krijgen en maakt deel uit van 

een complex ecologisch systeem” 

 

Gezondheid  

Grote bomen zijn onmisbaar voor de gezondheid en 

het welbevinden van mensen, ook voor stadsbewoners. 

Ze vangen uitlaatgassen van auto’s op en zorgen voor 

voldoende zuurstof. Veel van het voor onze 

gezondheid zo slechte fijn stof blijft op boombladeren 

hangen. Bomen dammen het verkeerslawaai in, omdat 

bladeren als geluiddempers werken. Ze vangen het 

teveel aan regenwater op,   geven koelte en schaduw, 

beschermen je tegen UWV straling, en dus tegen  

huidkanker. Zonder die grote kastanjes zou je 

bijvoorbeeld op de Jan van Houtkade wegbranden. De 

zon heeft op zo’n kale kade en het water vrij spel. Het 

zou hier zonder bomen ook een stuk natter worden. 

Best mogelijk dat je souterrain zonder die grote bomen 

in de buurt onderloopt. Ga maar na wat zo’n boom per 

dag aan water verbruikt. Het zijn net sponsen. Ze 

zuigen water op en houden het vast. Als je ze kapt, dan  

loop je het risico dat de grond in de buurt kurkdroog 

wordt of kleddernat. Je kunt wel weer kleine boompjes 

terugzetten, maar het duurt tientallen jaren voor die een 

beetje omvang hebben. En dan is er ook nog de 

ecologische samenhang. Bomen zitten vol vogels. Die 

eten insecten en voorkomen plagen. Als de afstand 

tussen bomen en hun voedselgebied te groot wordt dan 

leggen veel vogels het af.  Je houdt dan in de stad alleen 

nog meeuwen over en van die alles onder poepen, net 

zoals die vliegende ratten, duiven.  

 

Welbevinden  

En dan is er nog het sociale belang.  Bomen en groen 

ogen plezierig en geven rust. Je kunt er bankjes omheen 

zetten,  je hond bij uitlaten, in hun schaduw een 

gesprek voeren met je vrienden of buren, tegen leunen 

of hun vruchtjes rapen voor je (klein)kinderen. Stel je 

een stad zonder bomen voor. Dat is toch geen gezicht? 

Het uitzicht op bomen geeft woongenot en woongenot 

bepaalt voor een deel de waarde van huizen. Zou je de 

bomen in een buurt kappen, dan gaat de OZB waarde 

een stuk omlaag. 

 

Berichten 
Door Lorents Blankenberg, Clariet Boeye, Marjolijn Pouw, 

Marcel Schikhof 

 

 

 

Aalmarkt 

De Aalmarktzaal is uit de steigers en staat met zijn 

hoge, ronde dak nog wat ongemakkelijk in het 

straatbeeld. Volgens het informatiebulletin van de 

gemeente (Projectnieuws Aalmarkt  juli 2009, nr. 5) willen 

B&W horeca in de Waag en modewinkels erachter. 

Monumentale gebouwen in het gebied worden hersteld. 

Voor de uitwerking van de plannen zijn ASR Vastgoed 

Ontwikkeling  en architect Kees Rijnboutt geselecteerd. 

Het winkelgebied in de binnenstad van Leiden loopt 

achter, de gepresenteerde plannen moeten daar 

verandering in brengen. Het bulletin is op te halen bij 

het Stadsbouwhuis. 

 

Breestraat  

Naar aanleiding van het Breestraatdebat dat de 

wijkvereniging in januari organiseerde zegde  

wethouder John Steegh een opknapbeurt toe. In 

samenspraak met de Winkeliersvereniging Breestraat en 

de wijkvereniging heeft de gemeente er eind april forse, 

vandaalbestendige boombakken neergezet. De meeste 

boompjes zijn aangeslagen, maar een erg florissante 

aanblik bieden ze niet. Dat was te verwachten, want het 

plantseizoen is in april voorbij. In het najaar-de tijd om 

te planten- bekijkt de gemeente welke boompjes 

vervangen moeten worden en komt er een nieuwe 

groen blijvende (onder)beplanting. De hoeken van de 

bakken hebben al tot schadeclaims geleid en om die te 

beperken komen er beschermers. De steentjes 
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verschillen van formaat en rollen eruit, de plantenbak 

voor het stadhuis gaat weg, de bak voor het LVC wordt 

gefixeerd en de gemeente gaat iets doen aan de 

fietswrakken.  

 

 

 

Breestraatverkeer 

De flitspalen in de Breestraat staan er nog net zoals de 

verhogingen. Werken doen de palen niet. De 

snelheidsbeperking van 30 kilometer in de straat is 

nergens aangegeven en slechts weinig gemotoriseerden 

houden zich eraan. Winkeliers- en wijkvereniging 

hebben de gemeente gevraagd om in het asfalt de 30 

km beperking aan te geven. Daarover gaan we na de 

vakantie opnieuw met de gemeente praten, net zoals 

over de herinrichting van de ruimte waar Breestraat, 

Korevaarstraat, Hogewoerd,  Gangetje en Steenschuur 

samen komen. Dat is nu een onaantrekkelijk en 

gevaarlijk punt. De oversteek van Pieterskerk-

choorsteeg naar de Maarsmansteeg is door het 

ontbreken van zebrastrepen ook nogal gevaarlijk, 

evenals de spekgladde en kapotte Breestraat 

stoepranden.  Ook daarover praten we in september 

verder.  

 

Kaiserstraat 

De gemeente wil in de Kaiserstraat Vastgoedbedrijf 

Universiteit 12 herenhuizen, 33 woningen 1 penthouse 

en een ondergrondse parkeergarage laten bouwen. Het 

oude Van der Klaauwlaboratorum zou moeten worden 

gesloopt om opnieuw te worden opgebouwd maar dan 

5 meter hoger, wat op zijn zachtst gezegd merkwaardig 

is. De buurt heeft een formele zienswijze gegeven op 

de plannen en bezwaar gemaakt tegen de sloop van de 

van der Klaauwtoren. De gemeente heeft de 

buurtbewoners voor een toelichting uitgenodigd. We 

houden u op de hoogte.  

Doelengracht 

De gemeente heeft het door de Gedeputeerde Staten 

verworpen deel van het Bestemmingsplan Binnenstad 

II vernieuwd. De vraag is of er  nu wel een 

parkeergarage mag komen op de Doelengracht of een 

hoog en diep appartementencomplex? Het plan ligt ter 

inzage. We bezien nog of er bezwaar tegen wordt 

gemaakt.  

 

Jan van Houtkade 

De gemeente heeft de bewoners van de Jan van 

Houtkade gevraagd om na de vakantie te komen praten 

over de herbeplanting van een deel van de kade. Begin 

september wordt daar een afspraak voor gemaakt. We 

houden u op de hoogte. 

 

Hoefstraat-Raamsteeg afsluiting 

Het door de gemeente bij brief aangekondigde gesprek 

met de bewoners van de Garenmarkt over hun 

bezwaren tegen de afsluiting voor doorgaand verkeer in 

Hoefstraat en Raamsteeg heeft voor zover wij konden 

nagaan niet plaatsgehad. Bewoners van de Hoefstraat 

verzamelden in samenspraak met de wijkvereniging 

meer dan 130 handtekeningen onder het verzoek om 

de afsluiting alsnog op goede gronden door te laten 

gaan, maar een reactie van de gemeente kwam er niet. 

De bewoners van de Hoefstraat duurde het te lang. 

Vlak voor de zomervakantie organiseerden zij, 

geïnspireerd door de actie voor het behoud van het 

Laktheater een ludieke actie met raamposters die het 

Leidsch Dagblad haalde.  

De bewoners van de Raamsteeg zullen op hun beurt 

een dergelijke actie organiseren als er na de vakantie 

weer niets gebeurt. De gemeente heeft de 

wijkvereniging echter verzekerd dat B&W spoedig een 

besluit neemt.  

 

 



 
19     

 

 

Langebrug 

De gemeente wil het terrein van de voormalige 

brandweerkazerne aan de Langebrug verkopen aan SLS 

wonen, die het opnieuw zal inrichten. De 

wijkvereniging heeft er samen met de 

Winkeliersvereniging Breestraat bij de gemeente op 

aangedrongen om bij de plannen voor de herinrichting 

te worden betrokken. Wij hebben de gemeente een 

aantal uitgangspunten voor de herinrichting 

gepresenteerd. We zijn niet tegen de huisvesting van 

studenten in onze buurt, maar willen geen 

monocultuur. We hebben de gemeente gevraagd om 

uitvoering van de door C.J. en A.W. de Bruin 

ingediende plannen voor de ontwikkeling van het 

terrein in combinatie met de pannen van de 

bewonersgroep ‘de kleine ruïne’ mogelijk te maken, zodat 

er gemengde bewoning komt. Ook de onlangs 

opgerichte Ondernemersvereniging Pieterskwartier 

heeft zich achter deze plannen gesteld. De gemeente 

heeft nog niet gereageerd. 

 

 

 

Zonneveldstraat  

Het comité van aanbeveling voor het 

Herdenkingsmonument voor Joodse Leidenaren heeft 

het ontwerp van de Nederlands Israëlische ontwerper 

Ram Katzir “bagage” gekozen. Een van de koffertjes 

uit dat ontwerp komt in de Zonneveldstraat te staan, 

voor het oude politiebureau. De gemeente wil het 

monument in de herfst van dit jaar plaatsen, rond de 

datum van de Cleveringa-herdenking op 26 november. 

Binnenstadsborrel 

Op 10 juli hield de gemeente als uitvloeisel van het 

Programma Binnenstad de tweede binnenstadborrel in 

café restaurant Catwalk op de Steenstraat. Daar werd 

de opknapbeurt aangekondigd voor de Beestenmarkt, 

die eind juli klaar moet zijn. Nu maar hopen dat de inrit 

van de Breestraat op het punt waar de Korevaarstraat 

erin overgaat en de Garenmarkt zelf ook  aan de beurt 

komen. Na alle evenementen ziet de Garenmarkt er 

treurig uit. Het in het vroege voorjaar geplante 

boompje is verdwenen.  

 

Evenementen 

Evenementen zijn er steeds meer, ze zijn ondanks de 

beperking tot 90 DB en het feit dat er maar een 

vergunning per evenement per locatie mag worden 

afgegeven oorverdovender  dan ooit, en ze duren 

langer. Studentenverenigingen en studentenhuizen laten 

zich niet onbetuigd, van controle op hun feestjes of 

vergunningen is geen sprake.  

 

De schoonmaak naderhand bij evenementen beperkt 

zich tot de pleinen in de binnenstad. In de stegen 

moeten de mensen zelf de tuinslang hanteren. 

Plascabines voor meisjes zijn er te weinig en dat je 

ervoor moet betalen nodigt niet uit om ze te gebruiken. 

Tegen de muur of in een tuintje is gratis en agenten 

hebben wel wat anders aan hun hoofd dan 

wildwateraars betrappen. Hoogste tijd voor een gesprek 

van de zeven wijkverenigingen in de binnenstad  met 

de coördinator en de verantwoordelijke bestuurders.  

 

Op 9 augustus werd het deels afgelaste 

Koninginnedagevenement op de Garenmarkt 

ingehaald. Bewoners en de wijkvereniging  maakten 

daar bezwaar tegen. Bewoners vroegen de rechtbank 

om een voorlopige voorzieningen, zodat het 

evenement zou worden afgelast. De burgemeester en 

de organisatoren beloofden van alles, waarop enige 

bewoners hun bezwaren introkken. Van de belofte tot 

matiging kwam helaas weinig terecht. Het aantal 

toegestane decibellen werd ruimschoots overschreden. 

De organisator beloofde te komen meten maar 

verscheen niet, de belofte van een uur eerder zachtere 

muziek werd op hoge toon ontkend. Het zou anders 

zijn afgesproken. De wijkvereniging legt een zwartboek 

aan. Meld problemen.      
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Horeca 

De verruiming van terrastijden in combinatie met mooi 

weer en buiten roken is voor bewoners een reden om 

verlangend naar een strenge winter uit te zien. Dat kan 

de bedoeling niet zijn en de vereniging heeft bezwaar 

gemaakt tegen het in Bestemmingsplan II 

aangekondigde plan om toestemming voor terrassen te 

vergemakkelijken. De handhaving van de regels laat te 

wensen over, toestemming voor verruiming van de 

openingstijden wordt veel te makkelijk verleend. Of 

voor discoavonden ook vergunningen gelden en hoe 

vaak zoiets mag zullen we uitzoeken.     

 

 

 

Minerva 

De klachten over onbehoorlijk optreden van Minerva 

leden in de binnenstad nemen toe. Leden van deze 

vereniging lijken er een eer in te stellen zich zo asociaal 

mogelijk te gedragen. Ze doen zich blatend voor als 

dommekrachten. Als ze door binnenstadbewoners 

wordt gevraagd om zich te matigen of op hun 

wangedrag worden aangesproken reageren ze vaak met 

beledigingen en botte agressie. Besef van 

maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen ze niet. 

Bewoners van de twee Minerva huizen op het Gerecht 

spannen de kroon. Ze lijken in oorlog met elkaar en 

hun omgeving en houden met niemand rekening. Het 

Collegium zou de leden aan moeten spreken op wat ze 

daar ‘externe eer’ noemen. We voerden een gesprek 

met het Collegium en de politie en gaan er in het najaar 

mee verder. Met de  besturen van Quintus en 

Augustinus wier leden niet beter zijn zullen we de 

toenemende hufterigheid ook bespreken.   

 

Buurtkaderoverleg 

Buurtkaderoverleg is het overleg dat de politie 2 maal per jaar 

met de wijkverenigingen van de binnenstad voert over veiligheid en 

handhaving van de regels. In het buurtkaderoverleg van 

oktober zal de handhaving bij evenementen opnieuw 

op de agenda worden gezet en de overlast door 

studenten. Naar het schijnt is er bij het evenement van 

Alda Events BV Media op 9 augustus op de 

Garenmarkt flink gedeald. Punten voor bespreking 

kunt u tot 26 oktober doorgeven via 

info@pieterswijk.nl  

 

Districtsraad 

De Districtsraad is ingesteld om de kwaliteit van het wonen in de 

stad te vergroten. Afgevaardigden van (erkende) buurt- of 

wijkverenigingen kunnen in de Districtsraad verbetering 

voorstellen van bijvoorbeeld straatmeubilair, groen, bloembakken 

of andere (materiële) zaken. Mits die niet indruisen tegen het 

beleid kan de wijkmanager op voorstellen ingaan.  

Op 8 september staat er een nieuwe bijeenkomst van 

de Districtsraad op het plan. We zullen nagaan wat er 

van de ingediende verzoeken terecht is gekomen 

(knikkerputjes op de Jan van Houtkade en in de 

Hoefstraat, gedeeltelijke afsluiting voor gemotoriseerd 

verkeer van Hoefstraat en Raamsteeg, verkeerscirculatie 

Pieterswijk, opknappen Breestraat, en andere geplande 

zaken terecht is gekomen. We zullen ook over de 

herbeplantingsplannen van de Jan van Houtkade 

praten. Gewenste verbeteringen in uw buurt graag 

doorgeven  via info@pieterswijk.nl  

 

 

 

Verkeer en Vervoersontwikkelingen RGL  

De soapachtige ontwikkelingen rond de 

lightrailverbinding vanuit Gouda die het achterland van 

de Randstad Zuid-Holland zou moeten verbinden met 

de kust, blijven voortduren. Zoals bekend heeft 

Provinciale Staten eerst een politieke streep gezet door 

de afwijzende uitslag van het referendum over de 

(toenmalige) route van de RGL door de Breestraat 

(maart 2007). Gevolg was dat de gemeente Leiden in 

een spagaat zat, doordat zij al vóór het referendum 
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(bindende) juridische afspraken had gemaakt met 

omliggende gemeentes over de komst van de RGL 

door de regio. Vervolgens dreigde  Gedepudeerde 

Staten de gemeente Leiden te zullen houden aan die 

afspraken door desnoods bestuursdwang te zullen 

toepassen. Zover is het niet gekomen omdat de 

gemeente vorige zomer nog éénmaal de kans kreeg om 

met een redelijk, uitvoerbaar en ‘betaalbaar’ plan te 

komen. Dit heeft geresulteerd in het ‘Hooigracht-tracé’ 

als alternatief voor de oorspronkelijke route door de 

Breestraat.   

 

 

In mei van dit jaar is door Gedeputeerde Staten 

besloten dat ook het voorkeurstracé RGL-West naar de 

kust er moest komen. Een belangrijk bezwaar van veel 

sceptici tegen de besluitvorming van het Oost-tracé 

(‘RGL: geen Oost zonder West’) kwam daarmee te 

vervallen. Deze route (welke in grote lijnen de drukke 

verbindingsweg naar de kust N 206 volgt) door Katwijk 

en Noordwijk zou volgens Gedeputeerde Staten het 

beste zijn voor de reiziger die vanuit westelijk 

Randstadgebied naar de kust wil reizen.  

Ook de gemeenteraden van Noordwijk en Katwijk 

waren overigens tegen de komst van de RGL door (het 

centrum van) hun gemeentes, maar gedeputeerde Asje 

van Dijk meende dat dat bezwaar opzij kon worden 

gezet omdat met de RGL nu eenmaal een groter 

regionaal belang is gediend. Waar hebben we die 

argumentatie ook alweer eerder gehoord?  

Als extra argumentatie werd nog aangevoerd dat er de 

komende 10 jaar 22.000 woningen en 

bedrijventerreinen in de regio komen waarvoor 

hoogwaardig openbaar vervoer noodzakelijk is. 

Geraamde kosten voor de RGL West: 180 miljoen. 

Holland Rijnland, het samenwerkingsverband van 12 

gemeentes in de regio waartoe ook Leiden en 

bovengenoemde kustgemeentes behoren, hebben 

vervolgens hun steun betuigd aan het West-tracé. 

 

 

Het voorkeurstracé voldoet in hun ogen aan de eisen 

over een ‘toekomstbestendig regionaal OV-netwerk’ 

zoals vastgelegd in hun OV-visie (zie 

www.hollandrijnland.net). Door de komst van de RGL 

zou de oost-westverbinding van de Randstad en de 

bereikbaarheid van de kust verbeteren, en zouden 

bovendien reizigersstromen worden gebundeld en 

reistijden worden verkort. 

Inmiddels is eind juni van dit jaar door de leden van 

Gedepudeerde Staten definitief ingestemd met het 

gehele traject van de RGL. Er is dus nu geen weg terug 

meer. Dit alles leidt tegelijkertijd niet tot meer 

draagvlak bij de Leidse binnenstadbewoner, zo lijkt het. 

De reacties op de laatste ontwikkelingen variëren van 

stoïcijns tot scherp afwijzend, slechts zelden wordt 

positief geoordeeld.  

Dat de RGL er komt, ligt nu dus wel vast. Ten koste 

waarvan is echter nog niet duidelijk, behalve dat het 

megalomane project wel heel veel geld gaat kosten (ook 

voor de gemeente Leiden die participeert in de kosten). 

Ook het Hooigracht-traject kent valkuilen en lijkt weer 

ongewilde neveneffecten te creëren, zoals in ons 

Breestraatdebat van begin dit jaar wel duidelijk is 

geworden. Ook de overkoepelende verkeersvisie van de 

gemeente, vervat in de GVVP (met inbegrip van de 
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plannen voor de Buitenring) roepen de nodige vragen 

op. Het bestuur maakt zich zorgen over de uitvoering 

van alle rigoureuze bouwplannen in onze stad, die de 

binnenstad vanaf 2013 in een bouwput zullen 

veranderen. De (in)directe gevolgen voor onze wijk 

(verder verloedering van de Breestraat, sluipverkeer 

door de wijk, andere overlast) zullen door het bestuur 

nauwlettend worden gevolgd.    

 

Wijkborrel 

De jaarlijkse wijkborrel op 20 juni werd voorafgegaan 

door een excursie in de Pieterskerk. De borrel werd 

opgeluisterd door een klezmer orkestje waar 

verschillende jongeren uit de buurt in zitten. De 

opkomst was groot. We telden meer dan 150 

volwassenen en kinderen.  

 

 

 

Ondernemersvereniging Pieterskwartier 

Op 29 mei presenteerde de Ondernemersvereniging 

Pieterskwartier zich. De vereniging wil een platform 

zijn voor overleg met de gemeente en het 

centrummanagement en de belangen behartigen van de 

ondernemers in het kwartier. De burgemeester opende 

de bijeenkomst. De contacten tussen deze nieuwe 

Ondernemersvereniging en de wijkvereniging zijn 

gelegd. Zie Christa Kroon elders in deze Hart van de 

Stadkrant.  

 

Ledenvergadering 

Zie de samenvatting elders in deze Hart van de 

Stadkrant. Zie voor de ingediende zienswijzen, 

bezwaarschriften en het verslag van de LV 

www.pieterswijk.nl 
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Achtergrond 
 

Aan dit nummer werkten mee:  

 

Lorents Blankenberg – Rita Blankenberg-Houben--

Clariet Boeye --Sanne Dresmé – Joep Creyghton -- 

Corine Hendriks – Christa Kroon—Helga van Manen -- 

Marjolijn Pouw – Mevrouw Sanders—Mevrouw 

Schoonheim - Waterland 

 

De foto’s zijn van Ineke de Graaf - Sanders, Anton de 

Gruyl, Marjolijn Pouw, Carlo van Praag—Universiteit 

Leiden 

 

Inlevering van de stukken voor de volgende krant: half 

oktober bij info@pieterswijk.nl of redactie Hart van de 

Stadkrant, Postbus 11016, 2301 EA Leiden. 

 

 

 

 

Belangrijke telefoonnummers 

 

• Evenementenklachtenlijn 071 5661600 

• Graffitimeldlijn    071 5322878 

• Horeca klachtenlijn  071 5167015 

• Politie     0900 8844 

• Servicepunt Burgerzaken en 071 5165500 

 Belastingen 

• Servicepunt woonomgeving 071 5165501 

 (afval, kapotte straatverlichting e.d.) 

• Servicepunt bouwen en wonen 071 5165502 

• Servicepunt parkeren   071 5165503 

• Servicepunt Zorg   071 5165506 

• Servicepunt Bedrijven   071-5165509 

• Servicepunt Inburgering   071 5167317 

• Milieuklachtenlijn (kantooruren) 071 4083666 

• Milieuklachtenlijn  0900 8844 

 

Vereniging voor Pieters- & Academiewijk en Levendaal 

West, Postbus 11016, 2301 EA Leiden 

Kamer van Koophandel Rijnland: 40 44 51 79 

(Rijnland) 

Website: www.pieterswijk.nl 

@-mail: info@pieterswijk,nl 

 

 

 

De wijk 
De Pieters- & Academiewijk en Levendaal West vormen het 
zuidwestelijke deel van de Leidse binnenstad. De Botermarkt, 
Vismarkt, Aalmarkt, Boommarkt, Galgewater, Witte Singel, 
Korevaarstraat en het Gangetje vormen de grenzen met de 
andere wijken.  
 
De Vereniging 
De Vereniging Pieters- & Academiewijk en Levendaal-west 
tracht de leefbaarheid en het welzijn van de wijk en haar 
bewoners te bevorderen. Bewoners kunnen lid worden van de 
vereniging, anderen donateur. De kosten van het 
lidmaatschap bedragen € 4,- voor eenpersoonshuishoudens en 
€ 5,50 voor meerpersoonshuishoudens. Meer mag ook. Op de 
jaarlijkse ledenvergadering in het voorjaar legt het bestuur 
verantwoording af aan de leden, komen knelpunten in de wijk 
aan de orde en wordt het beleid van de vereniging bepaald. 
 
Erelid: J.J.M. Gerritsen 
 
Bestuur 
* Voorzitter, vacature 
* Lodewijk van Paddenburgh, lid, administratie en archief 
Diefsteeg 18, 2311 TS 
* Marjolijn Pouw, secretaris/penningmeester - Jan van 
Houtkade 36, 2311 PE, veiligheid, buurtkaderoverleg,  
districtsraad, redactie HvdS-krant 
* Anton de Gruyl, lid -  Nieuwsteeg 29 2311 RX 
bouwen en wonen, verkeer en vervoer, parkeren 
* Lorents Blankenberg, Voorzitter a.i. - Nieuwsteeg 13 2311 
RW, verkeer en vervoer, parkeren 
* Marcel Schikhof, lid - Rapenburg 20 2311 EW  
horeca en evenementen, veiligheid 
* Clariet Boeye, lid - Rapenburg 34 2311 EX  
bouwen en wonen, districtsraad, redactie HvdS-krant 
* Koert van der Velde, lid Plaatsteeg 6, 2311 DB Leiden 
Bouwen en wonen 
 
Hart van de Stadkrant  
De Hart van de Stad krant is een uitgave van de 
wijkvereniging. De krant verschijnt vier maal per jaar in een 
oplage van 3000 en wordt in de wijk huis aan huis bezorgd. 
Daarnaast wordt een groot aantal exemplaren verspreid onder 
bestuur en ambtenaren van de gemeente Leiden en donateurs.  
Kopij voor de krant per @-mail of post sturen naar de 
redactie. De redactie behoudt zich het recht voor stukken in 
te korten.  
 
Website 
Lokaal 7a | Bytesize Webconsultants 
 
Advertenties 
Voor het adverteren in de wijkkrant kunt u contact opnemen 
met de penningmeester. De krant wordt gedrukt door 
drukkerij Van der Linden. 
 
Lid worden 
U kunt lid worden door het overmaken van € 4,-- per 
eenpersoonshuishouden of  € 5,50 Euro voor een huishouden 
van meer personen, op giro 3664416 van de vereniging, onder 
vermelding van VVP&A, lidmaatschap of donateur.  


