
Nieuwe bewoners
Uit de serie ‗Dieren in de wijk‘ Door Clariet Boeye

Iedereen heeft het er ineens over: er zijn nieuwe bewoners gesignaleerd in het gebied achter 
het Rapenburg, in de tuinen tussen de Scheepmakerssteeg en de Houtstraat. Sommigen 
hebben ze gezien, anderen hebben ze alleen maar gehoord. Het gaat om een echtpaar uilen, 
met jong. Ze hebben zich hier gevestigd in het voorjaar en ze hebben een jong gekregen. 
Sommige bewoners worden wakker gehouden door hun nieuwe buren: dan zit het gezin op 
een tak vlak bij het slaapkamerraam en brengt daar met hoge schelle kreten de nacht door. 
Daar zijn ze niet zo blij mee. Een andere bewoner is juist wel blij met de uilen, ze heeft ze 
vaak zien zitten in de grote judasboom in hun tuin. Weer anderen hebben de indruk dat het 
jong niet weg kon vliegen van een binnenplaats, waar het na een eerste vliegpoging op
beland was. Het jong werd door de ouders gevoed. Zelf ben ik eens op een ochtend om 
een uur of vier gewekt door een van de uilen. Die zat onder het slaapkamerraam in de 
dakgoot met zijn (of haar) schelle kreten. Ik wou die uil nu ook wel eens zien en sloop
voorzichtig naar het raam. Maar helaas: uilen kunnen niet alleen heel goed zien, ze kunnen 
ook heel goed horen. Nog voor ik zelfs maar in de buurt van het raam was, was de vogel al 
geruisloos gevlogen!
Volgens een bevriende bioloog gaat het hoogst waarschijnlijk om bosuilen. Dat zou 
natuurlijk heel goed kunnen, zo dicht bij de Hortus. Uit mijn vogelboek Zien is kennen (in dit 
geval: Horen is vermoeden) haal ik de volgende informatie: De bosuil (Strix aluco) is een 
vogel uit de orde van uilen (Strigiformes). Bosuilen worden 35 tot 40 centimeter groot. Ze 
komen algemeen voor in bossen, parken en tuinen. Meestal jagen ze 's nachts. De kleur van 
de bosuil varieert van bruin tot grijs. Ze zijn gestreept, hebben zwarte ronde ogen, een 
enigszins gedrongen vorm en beschikken niet over oorpluimen. Naast die schelle kreten 
laten ze ook het bekende oehoe, oehoe horen, maar niet vaak, geloof ik. Ik heb het tot nu 
toe niet gehoord. 
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Ze zijn geheimzinnig, deze dieren van de nacht en geven 
daarom aanleiding tot allerlei associaties. Zo zouden zij 
dingen kunnen doorzien en misschien ook wel voorzien. 
Athene, de Griekse godin van de wijsheid heeft daarom 
altijd een uil op haar schouder. Zelf wordt ze ook de 
uilogige genoemd. Uilen hebben iets engs, zo geruisloos 
als zij hun weg weten te vinden in het pikdonker en ze
zijn dan ook geliefd bij heksen. Het zou kunnen dat de 
ene bewoner daarom schrikt van hun aanwezigheid, 
terwijl de andere er juist enthousiast op reageert. 
Tegelijkertijd worden ze beschouwd als domme dieren, 
hun jongen zeker: uilskuiken dat je bent! Dat komt vast 
door die ogen, zo groot en rond. 
Ik hoop vooral dat ze het hier prettig vinden in hun 
nieuwe habitat. Het is beslist wat anders dan meeuwen. 
Ze houden niet van groepen en ze vangen muizen, dat 
alleen al is heel wat beter dan het gerotzooi en geknoei 
van de meeuwen met voedsel uit vuilniszakken.◄

Uitnodiging
Door Koert van der Velde

LANGEBRUG EN OMGEVING
SLS wonen wil 70 studentenwoningen bouwen op 
het terrein van de voormalige brandweerkazerne en 
sociale dienst aan de Langebrug  
SLS wonen houdt een presentatie van de plannen: 

Op dinsdag 28 september
In het Kamerling Onnes gebouw aan de 
Steenschuur in zaal B041
Aanvang 20.00 uur

U bent van harte welkom

Toelichting op de plannen voor een groot 
studentencomplex in de Pieterswijk
Hoewel er in Leiden geen andere wijk is waar het 
percentage studenten ze hoog is als de Pieters- en 
Academiewijk, heeft de gemeente eind vorig jaar het 
terrein aan de Langebrug van de Ketelboetersteeg tot de 
Steenschuur verkocht aan de Stichting Leidse 
studentenhuisvesting (SLS wonen), die er drie a 
vierhonderd studentenkamers wil realiseren. 
Omdat de wijkvereniging tegen grote 
studentenconcentraties is in de binnenstad en zich al 
eerder had uitgesproken voor een multifunctionele 

bebouwing van het gebied, zijn wij met SLS om de tafel 
gaan zitten in de hoop de plannen zo buurtvriendelijk 
mogelijk te kunnen bijsturen. Er is twee keer een 
overleg geweest waarbij SLS wonen de schetsontwerpen 
presenteerde. De wijkvereniging heeft bij die 
gelegenheden steeds haar mening over de plannen 
gegeven. SLS heeft naar aanleiding daarvan forse 
aanpassingen gedaan.
De plannen zien er op dit moment als volgt uit: Het 
oude sociale dienstgebouw aan de Steenschuur wordt 
verbouwd tot 38 tweekamerappartementen. In vijf 
nieuwe gebouwen komen 70 drie- en vierkamer 
appartementen, die per kamer verhuurd zullen gaan 
worden. Eén gebouw komt in de tuin van het 
monumentale, oude sociale dienstgebouw. Het nieuwere 
deel van sociale dienstgebouw wordt gesloopt en op die 
plek komen er drie gebouwen met appartementen. Op 
de plek van de oude brandweerkazerne komt het vijfde 
gebouw. Dat wordt meteen het grootste en hoogste. De 
voorgevel, die deels nog van de in 1933 afgebrande 
Petruskerk is, blijft behouden, evenals de oude 
brandweertoren, mits er iemand is die een goed plan –
en geld – voor deze toren heeft.

Bijeenkomst voor buurtbewoners
SLS heeft de wijkvereniging gevraagd mee te werken aan 
de organisatie van een bijeenkomst waarop de stichting 
de plannen aan de buurt kan presenteren. Dit doen wij 
graag in de hoop en verwachting dat SLS goed naar de 
meningen, opmerkingen, bezwaren en suggesties van 
omwonenden en andere buurtbewoners zal luisteren. 
Bovendien hopen we dan ook concretere informatie te 
krijgen, zoals over de bouwhoogten, in hoeverre men 
binnen het bestaande bestemmingsplan blijft, en hoe 
men overlast van zoveel op een kluitje wonende 
studenten wil proberen te voorkomen.
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Het loont zeker de moeite te komen, want de plannen 
voor het grootste woningbouwproject in de buurt sinds 
jaren zijn nu nog in een stadium dat er gemakkelijker 
aanpassingen kunnen plaatsvinden dan straks, als de 
definitieve plannen bij de gemeente zijn ingediend. ◄

Universiteitsgebouwen
Rapenburg 38, niet zomaar een huis
Deel 4 van de serie over universitaire gebouwen in de 
wijk. Door Corine Hendriks, medewerker van de Universiteit 
Leiden

Rapenburg 38 ligt tegenover de zogenoemde 
universitaire gevel, de reeks van universitaire gebouwen 
van het Academiegebouw tot aan de Doelensteeg. Uw 
verslaggeefster kan zich erop beroemen dat zij haar 
universitaire carrière in dit gebouw begon met, 
aansluitend aan een periode als uitzendkracht, een 
aanstelling van drie maanden die daarna wegens 
geldgebrek ook meteen weer afgelopen was; in sommige 
opzichten is er niets veranderd.

Veelbelovende jongemannen
In die dagen, ergens eind jaren tachtig, huisde in het 
pand Burgerlijk recht, het struikelvak dat de grote schrik 
was van de rechtenstudenten: ze werden in één keer 
getentamineerd over het gehele burgerlijk wetboek, en 
dat is nogal dik. De afdeling stond onder leiding van de 
legendarische professor Klein, een klein, niet erg plezant 
mannetje dat zich verplaatste op een navenant klein, 
oud fietsje. De net afgetreden decaan van de 
rechtenfaculteit Carel Stolker liep er nog rond als 
veelbelovende jongeling, evenals de nog jongere, nog 
niet zo lang geleden tot hoogleraar benoemde Alex 
Geert (AaGee) Akkermans, daarvoor voorzitter van de 

landelijke commissie Gelijke Behandeling die zoveel 
organisaties en bedrijven het leven zuur maakt.

Cultuurcorrect
Wat ik me van het pand herinner is dat het een ouwe, 
haveloze zooi was waar ik niet bijster van onder de 
indruk was. Toch is het een bijzonder pand. De drie 
afzonderlijke huizen Rapenburg 34, 36 en 38 uit de 
zeventiende eeuw vormen namelijk één compositorisch 
geheel, ontworpen door Arent van ‘s-Gravensande, ook 
bekend van de Lakenhal en de Marekerk. Je ziet het 
geheel pas als je er aandacht aan besteedt. Waar de 
nummers 34 en 38 een dakkapel hebben, heeft nummer 
36 een driehoekige gevelafwerking, die het tot het 
centrale deel van de gevel maakt. Van ‘s-Gravensande 
liet zich inspireren door zogenoemde ordeboeken die 
nauwkeurig beschreven wat de laatste mode in de 
klassieke architectuur was en aan welke eisen een 
cultuurcorrect ontwerp moest voldoen. Bron waren  
onder anderen de Italiaanse renaissancearchitecten 
Andreo  Palladio en Vincenzo Scamozzi.

Palladiaans
In Rapenburg 38 is het Palladiaanse schema te 
herkennen, dat Palladio in de zestiende eeuw 
ontwikkelde en dat in Nederland tamelijk zeldzaam is. 
Kenmerkend is dat op de benedenverdieping een 
pilasterorde is geplaatst over een of twee verdiepingen. 
Details van de gevel van nummer 38 zie je ook op 
nummer 34. De stijl is eveneens te herkennen in 
Rapenburg 6 van Willem van der Helm, tot nog niet zo 
lang geleden in gebruik als universitaire Faculty Club.

Tuinafscheiding
Nummer 38 werd in opdracht van Gerard van 
Hoogeveen, Leids bestuurder, rond het midden van de 
zeventiende eeuw gebouwd en bestond oorspronkelijk 
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uit een voor- en een achterhuis. Van het riante 
achterhuis dat aan het Pieterskerkhof werd gebouwd, 
resteert alleen nog een deel van de onderste bouwlaag 
die nu fungeert als tuinafscheiding. De gevel van het 
pand is, anders dan de andere twee, versierd met 
ornamenten in zandsteen. 

Engeltjes
Van het interieur van Rapenburg 38 is niet zoveel 
bewaard gebleven, wat ook te wijten is aan de 
universiteit zelf die het in 1957 voor de ingebruikname 
zonder al te veel respect verbouwde. De moeite waard 
zijn alleen het trappenhuis en achttiende-eeuws 
stucwerk in de vorm van engeltjes en een eveneens 
gestuukte, fraaie schouw. 

Het pand heeft, zoals 
veel panden aan het 
Rapenburg, een kelder. 
Zoals gezegd was het 
pand in de jaren tachtig 
van binnen tamelijk 
haveloos, maar dat is nu 
niet meer het geval. Na 
de verhuizing van de 
rechtenfaculteit naar de 
unielocatie Kamerlingh 
Onnes, is het pand, nu 
wel met veel respect, 
opgeknapt. Het interieur 

oogt nu helder en fris. Een tijd lang huisde de Faculteit 
der Kunsten er, evenals het ISIM, het nog niet zo lang 
geleden ontbonden interuniversitaire islaminstituut. Nu
wordt het gebruikt voor overloophuisvesting.
Mocht u weer eens een wandelingetje maken over het 
Rapenburg, sta dan even stil bij de drie-eenheid 34, 36 
en 38. En kijk!◄

Bijzondere gebouwen
Drie huizen op de Papengracht III
Door Joep Creyghton

In de vorige afleveringen lazen we wie in het verleden de huizen 
met de nummers 16 t/m 20 op de Papengracht bewoonden. Hier 
de laatste aflevering van dit onderzoek naar het verleden.

Wijbrant Thadeus Capiteijns
Ook Mechelijne van Almeras is waarschijnlijk slechts 
een zakelijk geïnteresseerde tussenpersoon geweest. In 
1609, nog geen jaar later, is ze alweer bezig de in haar 
bezit gekomen perceeldelen B, D en E door te verkopen 
aan Wijbrant Thadeus Capiteijns, 'gesworen clerck deser 
stede'. Gemeentesecretaris zou dat tegenwoordig heten. 
Deze stadsfunctionaris was afkomstig uit Haarlem maar 
wordt in 1588 ingeschreven als poorter. In 1606 trouwt 
hij met zijn derde vrouw Gryetgen Govertsdr. van 
Cranevelt, afkomstig uit Den Briel. Nog geen jaar later 
verkoopt ook Alewijn Janszoon zijn perceeldeel A aan 
Wijbrant Thadeus Capiteijns. De koopsom is nu 950 
gulden, vermeerderd met de jaarlijkse rentelast van 6 
gulden 5 stuivers. 
Wijbrant Thadeus Capiteijns is nu dus weer eigenaar van 
het gehele voormalige perceel van de Commandeur van 
Katwijk, afgezien van het achterhuisje C dat nog 
toebehoort aan Jan de Barmonteloo, organist van de 
Pieterskerk. Het is ook Wijbrant geweest die J.P. Dou 
opdracht heeft gegeven tot een opmeting, in ca. 1609, 
die het gehele perceel van Lucas Wouterszoon tot aan 
de Schoolsteeg omvatte. Uit een aantekening die Dou 
bij deze opmeting gemaakt heeft blijkt nog dat Wijbrant 
zelf het perceel B-D-E bewoonde; A verhuurde hij.
Wijbrant heeft aan dit huurhuis verbouwingen laten 
verrichten: er is een achterkamer-keuken  bij gekomen 
en wellicht zijn voor- en achterzijde van het huis van 
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een verdieping voorzien. Een aanwijzing daarvoor 
vinden we in meerdere geschillen tussen Wijbant en zijn 
zuidelijke buurman Jan Dirxz van Noortsant, bode met 
de roede.  In 1615 betrof het de bovenlichten van het 
zuidelijke buurhuis die Wijbrant wilde dichtmetselen 
voor de bouw van een keuken. Maar het werd nog erger. 
In 1619 liet Wijbrant werkzaamheden uitvoeren aan de 
fundering van de gemeenschappelijke zijmuur tussen 
huis A en Jan Dirxz van Noortsant. Jan Dirxz toont de 
schepenen 'hoe dat zijn zijtmuijr aende zijde vande 
gerequireerde... in sulcken vouge was gesact dat hij sijn 
benedenvoordeur niet en conde sluijten en de voorz 
muijr tot twee plaetsen was gescheurt'.  Wijbrant 
verklaart zich bereid de schade te vergoeden.  De 
bespreking die op de ‗bovenvoorkamer‘ van Jan Dirxz 
plaatsvindt eindigt met een verzoening, de buren komen 
overeen ‗elck een goet man te nemen' ter bepaling van 
de schade 'en int vorder te blijven goede vrunden en 
naegebueren. 

Uit het bovenstaande kunnen we in ieder geval 
opmaken dat er tussen 1615 en 1620 verbouwingen 
hebben plaats gevonden.  Ook weten we zeker dat er 
achter de huidige voorkamer een keuken is gebouwd, al 
weten we niet zeker of die keuken al dezelfde 
afmetingen had als die van tegenwoordig.  Het is 
mogelijk dat het fundament van de zijmuur is verzakt 
toen daar een kelder werd gegraven: bij een verkoping 
twee eeuwen later blijkt pand A namelijk een kelder te 
bezitten. 
Wijbrant maakt zijn testament op in 1620, zijn 
erfgenamen zijn echter toch nog tamelijk lang in het 
bezit van beide huizen gebleven.  Pas in 1641, wanneer 
ook hun moeder overleden is, gaan zijn kinderen tot 
verkoop over.  Pand A, het huidige 20a, wordt voor 
2700 gulden eigendom van Geertruyt Henricxdr van 
Suytwijek, huysvrouwe van Pieter Pietersz van Twist 
‗waert in de Stadtherberge buyten de Wittepoort‘.i Pand 
B (thans nr.18) wordt voor 2950 gulden verkocht aan 
Mr. Franchoys van Swanevelt, advocaet.ii Forse prijzen 
in vergelijking met 30 jaar eerder: A is bijna drie maal zo 
duur geworden.  B brengt ruim tweemaal zoveel op als 
wat Wijbrant er indertijd voor betaalde.  
Schommelingen in de waarde van het geld of in de 
huizenmarkt kunnen geen afdoende verklaring zijn voor 
deze prijsverschillen.  Het huis van Jan Dirxz van 
Noortsant gaat in deze periode zelfs enigszins in waarde 
achteruit: van 3525 gulden in 1608 tot 2950 gulden in 
1651. Een nieuwe aanwijzing dus dat Wijbrant nogal wat 

heeft laten vertimmeren, vooral aan pand A.
Uit de verkoopakten blijkt dat de erven van beide 
huizen nu even diep zijn geworden: ze lopen allebei 
door tot aan de gemene gange, aan het einde van die 
erven staan achterhuisjes.  Er zijn nu dus twee 
gelijksoortige en volwaardige woonhuizen ontstaan, 
vergelijkbaar in prijs en in grootte.  Ruim 200 jaar lang, 
tot in het midden van de 19e eeuw, hebben beide 
panden afzonderlijke eigenaars en bewoners, kortom 
hun eigen geschiedenis.  

Pand A
Onder de eigenaren van pand A noemen we enkele 
opmerkelijke figuren. In 1737 koopt Theodorus 
Chadborn het pand voor 1810 gulden.  Deze Chadborn 
was duidelijk een vermogend man. In 1750 koopt hij 
samen met een medevoogd zomaar een obligatie van 
1000 gulden ten behoeve van zijn pleegzoon Johannes 
Willemse. Hij was ook eigenaar van een pand aan de 
Steenschuur nabij de Langebrug.  Het pand op de 
Papengracht is niet minder dan 50 jaar in zijn bezit 
gebleven; op 14 juni 1785 benoemt hij bij testament, 
verleden voor Notaris Johannes Thijssen, zijn 
'dienstmaagd' Maartje Engelbrecht tot enige erfgename, 
behoudens enkele legaten ter waarde van 1100 gulden 
en enige goederen.  
Maartje Engelbrecht, de nieuwe eigenaresse, heeft 
waarschijnlijk nog 20 jaar in het pand gewoond.  In mei 
1807 loopt het huis ten gevolge van de buskruitramp 
aanzienlijke schade op. Pas daarna verkoopt ze het huis 
aan Ary Leeflang, muziekmeester.  Arij ontvangt in 
totaal 323 gulden als schadevergoeding voor de ramp. In
1813 verkoopt hij het pand alweer aan Jacobus 
Brouwer, graanhandelaar.  De akte, verleden voor 
Notaris Hubrechts, vermeldt een koopsom van 700 
gulden.  Ook Jacobus Brouwer doet het pand alweer na 
zes jaar van de hand. In 1819 is de  nieuwe koper 
Johannes Philippus Peskens, kledermaker.  De koopsom 
bedraagt 800 gulden. 
De aankoop heeft voor Peskens dramatische gevolgen. 
Met Jacobus Brouwer had hij een betalingsregeling ge-
troffen, hij zou 200 gulden ineens betalen en het restant 
in zes jaarlijkse termijnen van 100 gulden verhoogd met 
5% rente. Al spoedig blijkt dat Peskens niet in staat is 
aan zijn verplichtingen te voldoen.  Op 14 juli 1821 
verschijnt de deurwaarder J. van der Worm, deze legt 
beslag op het huis en op alle in Peskens' bezit zijnde 
goederen.
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uit een voor- en een achterhuis. Van het riante 
achterhuis dat aan het Pieterskerkhof werd gebouwd, 
resteert alleen nog een deel van de onderste bouwlaag 
die nu fungeert als tuinafscheiding. De gevel van het 
pand is, anders dan de andere twee, versierd met 
ornamenten in zandsteen. 

Engeltjes
Van het interieur van Rapenburg 38 is niet zoveel 
bewaard gebleven, wat ook te wijten is aan de 
universiteit zelf die het in 1957 voor de ingebruikname 
zonder al te veel respect verbouwde. De moeite waard 
zijn alleen het trappenhuis en achttiende-eeuws 
stucwerk in de vorm van engeltjes en een eveneens 
gestuukte, fraaie schouw. 

Het pand heeft, zoals 
veel panden aan het 
Rapenburg, een kelder. 
Zoals gezegd was het 
pand in de jaren tachtig 
van binnen tamelijk 
haveloos, maar dat is nu 
niet meer het geval. Na 
de verhuizing van de 
rechtenfaculteit naar de 
unielocatie Kamerlingh 
Onnes, is het pand, nu 
wel met veel respect, 
opgeknapt. Het interieur 

oogt nu helder en fris. Een tijd lang huisde de Faculteit 
der Kunsten er, evenals het ISIM, het nog niet zo lang 
geleden ontbonden interuniversitaire islaminstituut. Nu
wordt het gebruikt voor overloophuisvesting.
Mocht u weer eens een wandelingetje maken over het 
Rapenburg, sta dan even stil bij de drie-eenheid 34, 36 
en 38. En kijk!◄

Bijzondere gebouwen
Drie huizen op de Papengracht III
Door Joep Creyghton

In de vorige afleveringen lazen we wie in het verleden de huizen 
met de nummers 16 t/m 20 op de Papengracht bewoonden. Hier 
de laatste aflevering van dit onderzoek naar het verleden.

Wijbrant Thadeus Capiteijns
Ook Mechelijne van Almeras is waarschijnlijk slechts 
een zakelijk geïnteresseerde tussenpersoon geweest. In 
1609, nog geen jaar later, is ze alweer bezig de in haar 
bezit gekomen perceeldelen B, D en E door te verkopen 
aan Wijbrant Thadeus Capiteijns, 'gesworen clerck deser 
stede'. Gemeentesecretaris zou dat tegenwoordig heten. 
Deze stadsfunctionaris was afkomstig uit Haarlem maar 
wordt in 1588 ingeschreven als poorter. In 1606 trouwt 
hij met zijn derde vrouw Gryetgen Govertsdr. van 
Cranevelt, afkomstig uit Den Briel. Nog geen jaar later 
verkoopt ook Alewijn Janszoon zijn perceeldeel A aan 
Wijbrant Thadeus Capiteijns. De koopsom is nu 950 
gulden, vermeerderd met de jaarlijkse rentelast van 6 
gulden 5 stuivers. 
Wijbrant Thadeus Capiteijns is nu dus weer eigenaar van 
het gehele voormalige perceel van de Commandeur van 
Katwijk, afgezien van het achterhuisje C dat nog 
toebehoort aan Jan de Barmonteloo, organist van de 
Pieterskerk. Het is ook Wijbrant geweest die J.P. Dou 
opdracht heeft gegeven tot een opmeting, in ca. 1609, 
die het gehele perceel van Lucas Wouterszoon tot aan 
de Schoolsteeg omvatte. Uit een aantekening die Dou 
bij deze opmeting gemaakt heeft blijkt nog dat Wijbrant 
zelf het perceel B-D-E bewoonde; A verhuurde hij.
Wijbrant heeft aan dit huurhuis verbouwingen laten 
verrichten: er is een achterkamer-keuken  bij gekomen 
en wellicht zijn voor- en achterzijde van het huis van 
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een verdieping voorzien. Een aanwijzing daarvoor 
vinden we in meerdere geschillen tussen Wijbant en zijn 
zuidelijke buurman Jan Dirxz van Noortsant, bode met 
de roede.  In 1615 betrof het de bovenlichten van het 
zuidelijke buurhuis die Wijbrant wilde dichtmetselen 
voor de bouw van een keuken. Maar het werd nog erger. 
In 1619 liet Wijbrant werkzaamheden uitvoeren aan de 
fundering van de gemeenschappelijke zijmuur tussen 
huis A en Jan Dirxz van Noortsant. Jan Dirxz toont de 
schepenen 'hoe dat zijn zijtmuijr aende zijde vande 
gerequireerde... in sulcken vouge was gesact dat hij sijn 
benedenvoordeur niet en conde sluijten en de voorz 
muijr tot twee plaetsen was gescheurt'.  Wijbrant 
verklaart zich bereid de schade te vergoeden.  De 
bespreking die op de ‗bovenvoorkamer‘ van Jan Dirxz 
plaatsvindt eindigt met een verzoening, de buren komen 
overeen ‗elck een goet man te nemen' ter bepaling van 
de schade 'en int vorder te blijven goede vrunden en 
naegebueren. 
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in vergelijking met 30 jaar eerder: A is bijna drie maal zo 
duur geworden.  B brengt ruim tweemaal zoveel op als 
wat Wijbrant er indertijd voor betaalde.  
Schommelingen in de waarde van het geld of in de 
huizenmarkt kunnen geen afdoende verklaring zijn voor 
deze prijsverschillen.  Het huis van Jan Dirxz van 
Noortsant gaat in deze periode zelfs enigszins in waarde 
achteruit: van 3525 gulden in 1608 tot 2950 gulden in 
1651. Een nieuwe aanwijzing dus dat Wijbrant nogal wat 

heeft laten vertimmeren, vooral aan pand A.
Uit de verkoopakten blijkt dat de erven van beide 
huizen nu even diep zijn geworden: ze lopen allebei 
door tot aan de gemene gange, aan het einde van die 
erven staan achterhuisjes.  Er zijn nu dus twee 
gelijksoortige en volwaardige woonhuizen ontstaan, 
vergelijkbaar in prijs en in grootte.  Ruim 200 jaar lang, 
tot in het midden van de 19e eeuw, hebben beide 
panden afzonderlijke eigenaars en bewoners, kortom 
hun eigen geschiedenis.  

Pand A
Onder de eigenaren van pand A noemen we enkele 
opmerkelijke figuren. In 1737 koopt Theodorus 
Chadborn het pand voor 1810 gulden.  Deze Chadborn 
was duidelijk een vermogend man. In 1750 koopt hij 
samen met een medevoogd zomaar een obligatie van 
1000 gulden ten behoeve van zijn pleegzoon Johannes 
Willemse. Hij was ook eigenaar van een pand aan de 
Steenschuur nabij de Langebrug.  Het pand op de 
Papengracht is niet minder dan 50 jaar in zijn bezit 
gebleven; op 14 juni 1785 benoemt hij bij testament, 
verleden voor Notaris Johannes Thijssen, zijn 
'dienstmaagd' Maartje Engelbrecht tot enige erfgename, 
behoudens enkele legaten ter waarde van 1100 gulden 
en enige goederen.  
Maartje Engelbrecht, de nieuwe eigenaresse, heeft 
waarschijnlijk nog 20 jaar in het pand gewoond.  In mei 
1807 loopt het huis ten gevolge van de buskruitramp 
aanzienlijke schade op. Pas daarna verkoopt ze het huis 
aan Ary Leeflang, muziekmeester.  Arij ontvangt in 
totaal 323 gulden als schadevergoeding voor de ramp. In
1813 verkoopt hij het pand alweer aan Jacobus 
Brouwer, graanhandelaar.  De akte, verleden voor 
Notaris Hubrechts, vermeldt een koopsom van 700 
gulden.  Ook Jacobus Brouwer doet het pand alweer na 
zes jaar van de hand. In 1819 is de  nieuwe koper 
Johannes Philippus Peskens, kledermaker.  De koopsom 
bedraagt 800 gulden. 
De aankoop heeft voor Peskens dramatische gevolgen. 
Met Jacobus Brouwer had hij een betalingsregeling ge-
troffen, hij zou 200 gulden ineens betalen en het restant 
in zes jaarlijkse termijnen van 100 gulden verhoogd met 
5% rente. Al spoedig blijkt dat Peskens niet in staat is 
aan zijn verplichtingen te voldoen.  Op 14 juli 1821 
verschijnt de deurwaarder J. van der Worm, deze legt 
beslag op het huis en op alle in Peskens' bezit zijnde 
goederen.



Vereniging voor de Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West           6

En alsof dat niet erg genoeg is begaat Peskens, in een 
poging om alsnog het benodigde bedrag bijeen te 
krijgen, een misstap.  In april of mei 1922 staat hij 
terecht voor de Rechtbank van 1ste Aanleg.  De 
aanklacht luidt dat hij zonder toestemming van de 
deurwaarder goederen ter waarde van resp. 96 gulden en 
61 gulden aan zijn boedel heeft onttrokken en te gelde 
gemaakt.  Bovendien heeft hij een zilveren lepel en vork 
en een blauwlakense jas welke toebehoorden aan een bij 
hem inwonende student uit diens lade en kast 
ontvreemd en vervolgens beleend voor 10 gulden.  Het 
vonnis is niet mis:
―De regtbank regt doende condemneert Johannes 
Philippus Peskens, oud zes en twintig jaren, geboren en 
wonende te Leijden, van kostwinning kledermaker, 
laatstgediend hebbende bij 't eerste Bataillon 
Veldartillerie T in garnizoen te Nijmegen, ter zake van 
misbruik van vertrouwen en ontvreemding, tot eene 
gevangenis van Een jaar, eene boete van vijf en twintig 
guldens en tot betaling van vier gulden achttien cents 
proceskosten.‖

Op 22 december 1822 machtigt J.P. Peskens 'zijnde 
gedomicileerd te Leijden en geconfineerd in het 
Gevangenhuis 'sgravensteen aldaar' de deurwaarder 
Johannes van der Worm om over. zijn eigendommen te 
beschikken en met de opbrengst zijn schulden af te 
betalen.  En zo vindt dan op 4 januari 1823 ten 
overstaan van Notaris Jacobus Valk in het logement aan 
den Burg bij publieke veiling de verkoping plaats van 
'Een Groot, ruim, sterk en weldoortimmerd Huis en 
Erve, voorzien van diverse zoo behangen als 
onbehangen boven- en benedenkamers, ruime keuken, 
kelder, plaats, droogzolder en hetgeen verder tot een 
goed woonhuis wordt vereischt'.  

Ter veiling blijkt het pand 1000 gulden op te brengen: 
koper is Adrianus Josephus Paternotte, een 
huizenbezitter van groot formaat. Tussen 1814 en 1823 
koopt hij, verspreid over de hele binnenstad, een achttal 
huizen.  Op 1 maart 1848 verkopen de erfgenamen van 
Maria Ruiten, de weduwe van A.J. Paternotte, het huis 
aan Jan van Lith Jr., meester timmerman.  Deze Jan van
Lith was vijf jaar eerder, in 1843, ook al eigenaar 
geworden van het noordelijke buurpand, het huidige 
nr.18. De akte, verleden voor Notaris Obreen, vermeldt 
een koopsom van 1000 gulden. 
Met Jan van Lith breekt een nieuw tijdperk aan in de 

geschiedenis van onze drie panden: hij en zijn 
nakomelingen zullen er als bewoners, bouwers en 
architecten een eeuw lang hun stempel op drukken. ◄

In gesprek met...

EWOUD BROUWER, eigenaar La Cloche
Door Vincent van Amerongen 

“Het is alsof je bij mij thuis komt eten”

De Kloksteeg. Het Middeleeuwse straatje dat het 
Rapenburg met het Pieterskerkplein verbindt, een 
mooiere plek voor een Frans restaurant kun je je 
nauwelijks indenken. Een blauwgrijze schemering ligt als 
een deken over Leiden als ik om half tien la Cloche 
binnenstap, met haar karakteristieke uithangbord, de 
witte kozijnen met kleine ruitjes en markiezen. Is dat 
niet daar aan dat tafeltje bij het raam…? Ja, het is Leen 
Huizer, beter bekend als Lee Towers. Geen toeval, zo 
zal later blijken tijdens het gesprek.

Huiskamer
Ik heb afgesproken met de eigenaar, Ewoud Brouwer. 

7

Hij laat zich nog even verontschuldigen, want hij moet 
nog een dessert bereiden. Ewoud is behalve eigenaar 
ook de kok. Jan Willem Wolzak, sinds lange tijd zijn 
rechterhand en gastheer, wijst mij een tafel en zet een 
glas wijn en een schaaltje zwarte olijven op tafel. Zowel 
de ontvangst als het interieur draagt bij aan het gevoel in 
een ―huiskamerrestaurant‖ te zitten.Het voorste deel 
van het restaurant heeft een intieme uitstraling met 
slechts een bar en vijf tafeltjes, omlijst door warmgrijze 
muren, witte houten lambrisering en kroonluchters.

No nonsense
Ewoud heeft intussen zijn laatste dessert afgeleverd, en 
schuift aan. ―Sinds driekwart jaar kook ik weer zelf, 
zonder keukenbrigade. Ik ben teruggegaan naar de basis 
waar we ooit begonnen zijn: no nonsense, geen 
streepjes, geen drupjes, geen torentjes. Ik kook een 
eerlijke basiskeuken – op smaak. Met een goed gevoel 
voor smaak kun je heel veel dingen lekker maken. Dat is 
heel belangrijk. Een kok kan heel veel technieken 
beheersen, en het er prachtig uit laten zien, maar als hij 
niet weet wat lekker is, wordt het niets. Je krijgt er 
misschien geen ster mee, maar de mensen vinden het 
heerlijk.‖

Spannend
Met ―de basis‖ verwijst Ewoud naar de beginperiode. 
―Het was in 1976, ik had plotseling geen chef-kok meer, 
en alle tafeltjes waren gereserveerd, voor en achter. Ik
dacht: ik heb tijdens mijn hogere hotelschoolperiode 
keukenstages gedaan, ik heb een beetje feeling voor 
koken, ik heb een goede smaak, en ben zelf in de 
keuken gaan staan. Waanzinnig spannend was dat. Pas 
toen mijn dochter werd geboren in 1981, en ik 
inmiddels een keukenbrigade had, ben ik de keuken 
weer uitgegaan.
Ik werk zonder menukaart. Ik kook vegetarisch, ik werk 

met vis, vlees, gevogelte, kaas en dessert. Ik bepaal het 
menu, maar je kunt wel aangeven waar je niet van houdt 
en hoeveel gangen je wilt eten. Vanaf 35 euro is er al een 
3 gangen menu. Daarnaast koop ik ook zelf in, en doe 
de mise en place (de voorbereiding) Het is hard werken 
maar het is mijn vrije keuze. Ik vind het veel te leuk om 
te doen : het koken zit in mij, ik kan mijn creativiteit 
daar in kwijt.

Gastheerschap
Ondertussen staat een Frans gezin dat hier vanavond 
dineert, op het punt van vertrek. Er volgt een 
warmhartig afscheid, inclusief fotomomenten met 
Ewoud en met Jan Willem. ―Die mensen komen hier 
voor het eerst. Het gaat om gastheerschap, het is lekker 
eten, het is ambiance, het is bezieling. Het klinkt 
misschien onbescheiden, maar wat wij hier doen, 
een huiskamerrestaurant, kom je eigenlijk bijna nergens 
tegen. Het is net alsof je bij mij thuis komt eten, daarom 
worden gasten een beetje vrienden.―Leen en Laura 
[Huizer] zijn persoonlijke vrienden geworden. 

Luns
We hebben regelmatig prominenten op bezoek. 
Artiesten, maar ook uit de politiek. Joseph Luns heeft 
zijn chauffeur ooit teruggestuurd om te laten weten dat 
hij nog nooit zo‘n lekkere mosterdsoep had gegeten. 
Dat is toch ook wel heel leuk en bijzonder.‖ Er zijn 
veel gasten die hier al jaren komen, dat is het leuke als je 
op één plek blijft zitten. Sommigen hebben hier hun 
afstuderen, hun promotie én hun inauguratie gevierd.‖ 
Zwaaiend naar een andere vertrekkende gast: ―Die is 
hier 32 jaar geleden afgestudeerd. Gister nog had ik een 
lunch – daarvoor kun je ook bij La Cloche reserveren –
van een oud-studente die hier tegenover woonde. Die 
was hier 18 jaar niet geweest.‖

Sherrybodega
―Ik ben van oorsprong een Fries, ik kom uit Dokkum. 
Mijn vader had weleens een receptie thuis, ik was altijd 
wel al geïnteresseerd in koken. Toen ik een jaar of 15, 16 
was, ging ik ‘s-zomers in Ameland werken in een 
pension. Dat begon al om kwart voor zes ‘s-ochtends 
met ontbijt lopen en ik was pas om 10, 11 uur ‘s-avonds 
klaar.‖ Lachend: ―Toen had ik me moeten realiseren hoe 
zwaar horeca is. Met die ervaring op zak ging ik naar 
de hogere hotelschool in Scheveningen. Greetje, die ik 
al uit Dokkum kende, had een baan in Rotterdam 
gevonden en daar zijn wij gaan samenwonen na mijn 
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nr.18. De akte, verleden voor Notaris Obreen, vermeldt 
een koopsom van 1000 gulden. 
Met Jan van Lith breekt een nieuw tijdperk aan in de 
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zal later blijken tijdens het gesprek.

Huiskamer
Ik heb afgesproken met de eigenaar, Ewoud Brouwer. 

7

Hij laat zich nog even verontschuldigen, want hij moet 
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ook de kok. Jan Willem Wolzak, sinds lange tijd zijn 
rechterhand en gastheer, wijst mij een tafel en zet een 
glas wijn en een schaaltje zwarte olijven op tafel. Zowel 
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slechts een bar en vijf tafeltjes, omlijst door warmgrijze 
muren, witte houten lambrisering en kroonluchters.

No nonsense
Ewoud heeft intussen zijn laatste dessert afgeleverd, en 
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zonder keukenbrigade. Ik ben teruggegaan naar de basis 
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misschien geen ster mee, maar de mensen vinden het 
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―Het was in 1976, ik had plotseling geen chef-kok meer, 
en alle tafeltjes waren gereserveerd, voor en achter. Ik
dacht: ik heb tijdens mijn hogere hotelschoolperiode 
keukenstages gedaan, ik heb een beetje feeling voor 
koken, ik heb een goede smaak, en ben zelf in de 
keuken gaan staan. Waanzinnig spannend was dat. Pas 
toen mijn dochter werd geboren in 1981, en ik 
inmiddels een keukenbrigade had, ben ik de keuken 
weer uitgegaan.
Ik werk zonder menukaart. Ik kook vegetarisch, ik werk 

met vis, vlees, gevogelte, kaas en dessert. Ik bepaal het 
menu, maar je kunt wel aangeven waar je niet van houdt 
en hoeveel gangen je wilt eten. Vanaf 35 euro is er al een 
3 gangen menu. Daarnaast koop ik ook zelf in, en doe 
de mise en place (de voorbereiding) Het is hard werken 
maar het is mijn vrije keuze. Ik vind het veel te leuk om 
te doen : het koken zit in mij, ik kan mijn creativiteit 
daar in kwijt.

Gastheerschap
Ondertussen staat een Frans gezin dat hier vanavond 
dineert, op het punt van vertrek. Er volgt een 
warmhartig afscheid, inclusief fotomomenten met 
Ewoud en met Jan Willem. ―Die mensen komen hier 
voor het eerst. Het gaat om gastheerschap, het is lekker 
eten, het is ambiance, het is bezieling. Het klinkt 
misschien onbescheiden, maar wat wij hier doen, 
een huiskamerrestaurant, kom je eigenlijk bijna nergens 
tegen. Het is net alsof je bij mij thuis komt eten, daarom 
worden gasten een beetje vrienden.―Leen en Laura 
[Huizer] zijn persoonlijke vrienden geworden. 

Luns
We hebben regelmatig prominenten op bezoek. 
Artiesten, maar ook uit de politiek. Joseph Luns heeft 
zijn chauffeur ooit teruggestuurd om te laten weten dat 
hij nog nooit zo‘n lekkere mosterdsoep had gegeten. 
Dat is toch ook wel heel leuk en bijzonder.‖ Er zijn 
veel gasten die hier al jaren komen, dat is het leuke als je 
op één plek blijft zitten. Sommigen hebben hier hun 
afstuderen, hun promotie én hun inauguratie gevierd.‖ 
Zwaaiend naar een andere vertrekkende gast: ―Die is 
hier 32 jaar geleden afgestudeerd. Gister nog had ik een 
lunch – daarvoor kun je ook bij La Cloche reserveren –
van een oud-studente die hier tegenover woonde. Die 
was hier 18 jaar niet geweest.‖

Sherrybodega
―Ik ben van oorsprong een Fries, ik kom uit Dokkum. 

Mijn vader had weleens een receptie thuis, ik was altijd 
wel al geïnteresseerd in koken. Toen ik een jaar of 15, 16 
was, ging ik ‘s-zomers in Ameland werken in een 
pension. Dat begon al om kwart voor zes ‘s-ochtends 
met ontbijt lopen en ik was pas om 10, 11 uur ‘s-avonds 
klaar.‖ Lachend: ―Toen had ik me moeten realiseren hoe 
zwaar horeca is. Met die ervaring op zak ging ik naar 
de hogere hotelschool in Scheveningen. Greetje, die ik 
al uit Dokkum kende, had een baan in Rotterdam 
gevonden en daar zijn wij gaan samenwonen na mijn 
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Hotelschoolperiode. Toen diende in 1975 de 
mogelijkheid zich aan om de toenmalige sherrybodega 
Himpe over te nemen in de Kloksteeg. Een eigen 
restaurant, dat was onze droom. Na mijn militaire dienst 
ben ik onder andere werkzaam geweest als bedrijfsleider 
bij één van de Fagel-restaurants, le Provençal te 
Amsterdam.

35 jaar
―De zaak liep goed vanaf het eerste moment. We 
hebben de mazzel gehad dat halverwege de jaren ‗70 uit 
eten gaan booming werd. Je had toen alleen van der 
Valk, de familie Fagel kwam toen met de eerste bistro‘s. 
Nu zit ik al 35 jaar op dezelfde plek, dat is vrij uniek. Ik 
heb meerdere malen de kans gehad om bekende 
restaurants over te nemen. Ik ben achteraf blij dat ik dat 
niet gedaan heb. Ik houd van het kleinschalige, het 
directe contact met de gasten. En ik hield nog tijd over 
om voor mijn gezin.

Gouden Pen
―Toen het wat minder liep tijdens de crisis in de jaren 
‘80, bleven we niet stilzitten. We haalden taartjes uit 
Noordwijk, en gingen persoonlijk langs bij alle relaties. 
Sommige mensen waren helemaal geroerd. Met die actie 
hebben we de ‗Gouden Pen‘ gewonnen, een prijs van 
American Express en horecavakblad Horeca Misset. 
Dat heeft ons veel publiciteit opgeleverd. Ook daarna 
hebben we onze gasten regelmatig op de hoogte 
gehouden. Je moet actief blijven. Mijn vrouw heeft altijd 
een grote rol gespeeld in La Cloche. Ze heeft de eerste 
dertig jaar altijd meegewerkt als gastvrouw, maar het is 
lichamelijk een zwaar vak en ze moest toen 
noodgedwongen stoppen. Ze heeft haar oude passie 
tarot en astrologie weer opgepakt, is opleidingen hierin 
gaan volgen en is een praktijk gestart.. We zijn nu 45 
jaar bij elkaar, en al 37 jaar getrouwd.‖ En met een bijna 
verlegen glimlach: ―Leuk hè?‖◄

In gesprek met...

ASTRID EN WILMA DE GRAAF van Heerenleed
Door Marjolijn Pouw

Iedereen kent Heerenleed, de kledingwinkel met de 
mooiste etalage van de Breestraat, en Leiden. Astrid en 
Wilma de Graaf, de eigenaressen van de winkel, richten 
hun etalage zelf in of samen met beeldend kunstenaar 
Simone de Jong*. Ze zijn herhaaldelijk bekroond. De 
uitstalling weerspiegelt gebeurtenissen uit hun leven. De 
rekwisieten komen van thuis of lenen ze van winkels uit 
de buurt. Het wordt herfst, te oordelen naar de 
tentoongestelde kleding uit de nieuwe collectie. Wat de 
afgewende houding van twee van de poppen betekent 
weten alleen Astrid en Wilma zelf. 
Beiden volgden na hun middelbare school de 
modevakschool in Leiden. Wilma wilde Frans gaan 
studeren maar zag meer in het modevak, waarin je 
behalve met je hoofd ook met je handen bezig bent. 
Astrid heeft geen andere vervolgopleiding dan de 
modevakschool overwogen. De liefde voor het vak zit 
ze in het bloed. Hun grootmoeder was coupeuse, hun 
moeder onderwijzeres. Maar ze had liever het modevak 
in gewild, zeggen haar dochters: ―Ze zat altijd achter de 
naaimachine. ‖ 

Een eigen winkel
Astrid en Wilma komen uit een hecht Voorschotens 
gezin. Ze hebben twee oudere zussen en een broer. 
Ondanks hun karakterverschil trekken ze al van jongs af 
aan met elkaar op. ―We waren altijd met kleren bezig‖, 
zeggen ze. Hun droom was om in Leiden een eigen 
kledingwinkel te beginnen. In 1980 kwam het ervan. Ze 
waren achter in de twintig en hadden genoeg 
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werkervaring opgedaan. Wilma bij de ANWB, Astrid in 
de zorg. In hun vrije tijd maakten ze etalages voor 
anderen. ―Het idee van de winkel kwam op toen we in 
de Breestraat op kamers woonden. We wilden graag 
samen iets opzetten. Met onze gedeelde passie voor 
mode lag een kledingwinkel voor de hand.‖
Ze vervolgen: ―Een winkel begin je niet zo maar. Je 
moet weten wat je wilt en genoeg zelfvertrouwen 
hebben om risico‘s aan te durven. Mensenkennis is ook 
van belang. Zelfstandig ondernemerschap zit niet in de 
familie. We konden dus niet op eigen kennis terugvallen. 
Een puur commerciële winkel met standaardmerken 
wilden we niet—dan kun je beter voor een keten 
kiezen—wel een winkel die was opgezet volgens onze 
gedachten. We zijn heel voorzichtig begonnen.‖ Wilma 
heeft nog een tijd haar baan bij de ANWB 
aangehouden, om de winkel financieel niet te zwaar te 
belasten. In de pauze rende ze dan naar de winkel om 
Astrid even af te lossen. 

Hoe?
Ze wilden geen torenhoge schulden en de lening die ze 
hadden afgesloten zo snel mogelijk afbetalen. ―Zo zijn 
we opgevoed,‖ zeggen ze. ―Het werkte goed, de winkel 
is nu van ons en wij bepalen de koers. De hele familie 
heeft bij de opzet geholpen. Een jaar lang hebben we ‘s 
zondags een paar uur bij elkaar gezeten en plannen 
gemaakt. Eigen geld hadden we niet, we moesten dus 
goed overwegen wat we wel en niet zouden doen. Wat 
voor soort winkel wilden we? Wat kostte dat? Hoeveel 
moesten we lenen? Waar moest die winkel komen? Hoe 
groot moest de voorraad per seizoen zijn? Hoeveel 
kleding gaat er op een rek? Hoeveel rekken heb je 
nodig? Waar zouden die moeten staan? Waar zouden we 
inkopen en wat? Hoeveel paskamers wilden we? Waar 
wilden we zelf zitten - je zit er tenslotte een groot deel 
van de dag - en wat wilden we dan onder handbereik 
hebben? Hoe konden we aan startkapitaal komen? En 
minstens zo belangrijk, welke naam zou de winkel 
krijgen?‖ Familie en vrienden dachten mee over deze 
dingen en hielpen bij de uitvoering. Er kwam een 
ontwerp voor het interieur. Het oude winkelpand aan de 
Breestraat dat ze hadden gevonden werd met vereende 
krachten opgeknapt, muren gestuukt, vloeren gelegd, 
verlichting gemaakt, gordijnen voor de paskamers, een 
strijkplank met bout aangeschaft. ―Het kostte meer tijd 
dan we dachten. We hadden bijna het seizoen gemist, 
waar onze eerste collectie op afgestemd was. Dat zou 
rampzalig zijn geweest, maar op de dag van de opening 

was alles klaar. We bestaan nou twintig jaar, en het gaat 
nog steeds goed.‖

Heerenleed
De naam Heerenleed hebben ze aan hun broer te 
danken. ―We waren al maanden met een naam bezig.
Veel namen waren de revue al gepasseerd, maar niet een 
paste. Onze broer liep aan het einde van een 
zondagmiddag wikken en wegen de deur uit en riep: 
voor mijn part noem je die winkel héérenleed.‖ Met de 
naam Heerenleed in haar hoofd werd Astrid de 
volgende morgen wakker. Heerenleed werd dus de 
naam. Niet vanwege de associatie met de portemonnee 
van de man. ―Dat denken alleen onze grootmoeders 
nog‖, zeggen ze. (Voor 1957 waren vrouwen juridisch 
‗handelingsonbekwaam‘, de man verdiende het geld en 
een vrouw die trouwde werd uit haar baan gezet.) 
―Onze klanten betalen hun kleren zelf. Wij denken bij 
aan het plezier van vrouwen in shoppen, en het leed dat 
ze hun mannen ermee aandoen. Zo vrolijk als 
winkelende vrouwen kijken, zo verveeld kijken vaak hun 
mannen. Mannen zijn meestal doelgerichter. Die hebben 
geen zin in uren rondneuzen, zonder iets te kopen. Je 
kunt het beste een paar kranten voor ze klaarleggen, 
naast een goede stoel. In onze winkel kunnen vrouwen 
zich thuis voelen. Het interieur is met die gedachte 
ontworpen, door onze vriend, de Leidse kunstenaar 
Walther Kuivenhoven.** Het is geen standaardinterieur, 
daar zouden we ons niet plezierig bij voelen. Wij zijn 
ingericht op simpel comfort, je moet alles uren kunnen 
bekijken en passen. Wij adviseren onze klanten alleen als 
ze dat willen, je ziet als vakvrouw snel genoeg wat 
iemand staat, maar je moet je op de achtergrond 
houden. Wat mensen kopen moeten ze zelf mooi 
vinden, niet vanwege ons. Als het goed zit zie je ze 
helemaal oplichten als ze in de spiegel kijken. Dat is een 
mooi gezicht. Je weet dan dat ze die kleren voor hun 
plezier kopen, omdat ze er goed in uitzien. Onze kleren 
zijn tijdloos en van hoge kwaliteit. Ze gaan jaren mee.‖ 

Collectie
―Met onze collecties spelen we in op het plezier in 
raffinement en de speelse kanten van vrouwen. Onze 
kleding is stoer en tegelijk vrouwelijk, strakke 
zakelijkheid past minder bij ons. We hebben een casual
collectie, die we inkopen bij vaste bedrijfjes in het 
buitenland en een collectie feestkleding. Die ontwerpen 
en maken we zelf. Originaliteit vinden we belangrijk, 
vandaar dat je de merken die we verkopen in geen 
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enkele andere kledingwinkel in Leiden zult vinden. We 
werken niet op bestelling. Als je dat gaat doen, dan word 
je een atelier. Je hebt dan geen tijd meer om in andere 
steden rond te lopen en daar ideeën op te doen. Wij 
hebben dat rondneuzen nodig, mooie kledingwinkels in, 
rommelmarkten, antiekwinkeltjes met oude kant, 
stoffen, kralen, spiegels en lampen. Er is haast niks 
leukers dan dat. In zuidelijke landen of het vroegere 
Oostblok kom je nog tafelkleden tegen of kraagjes met 
van die prachtige, oude opengewerkte Engelse kant, of 
borduurwerk. Er gaat niets boven dat oude handwerk, 
maar dat gaat er jammer genoeg uit. Over een paar jaar 
is het niet meer te krijgen.‖ 

Breestraat
De gemeente zou van de Breestraat de mooiste 
winkelstraat van Leiden moeten maken. Het mooie 
stadhuis en de oude panden staan er al. Stel als 
gemeente eisen aan de winkelpuien en het soort winkels 
dat je in een straat wil zien. Pas de bestrating aan, zet 
bomen neer, doe het verkeer eruit, laat er een trammetje 
doorrijden—geen RGL, die is te groot—zet kleinere, 
passender prullenbakken neer, beter straatmeubilair, en 
laten de winkeliers voor mooie etalages zorgen. Ach, 
Leiden is zo prachtig, vooral de binnenstad.‖ ◄

* www.simonedejong.nl
** www.leonarto.nl

In gesprek met...

ARCHITECT PATRICK COLLY

Door Marjolijn Pouw

Architect Patrick Colly woont 
sinds een paar jaar in de 
academiebuurt. Zijn bureau: 
‗architectenburo flinterdiep‘  is 
gevestigd in een vrolijk ogend 
pand aan de Apothekersdijk. 

Elke vrijdagmiddag houdt hij daar van drie tot vijf uur 
spreekuur, waar je zonder afspraak binnen kan lopen 
met vragen over architectuur, bouwen en de regels. Hij 
heeft al flink wat complimenten gehad voor het verlagen 
van de drempel. Mensen stappen niet zo gemakkelijk bij 
een architect binnen, bij Patrick doe je dat wel. Over 
opdrachten heeft hij ondanks de recessie niet te klagen. 

Hij werkt voor uiteenlopende bedrijven en instellingen, 
maar ook voor particulieren die hun huis willen 
verbouwen. ―Grootschalige stadsuitbreidingen zoals 
Vinexwijken zijn voorbij‖, zegt hij. ―Het vergroten van 
de woningvoorraad moet nu binnen bestaande 
stadsgrenzen gebeuren. Meestal is er in steden nog 
ruimte genoeg. Het is een kwestie van goed kijken, je 
kunt in een stad oude gebouwen een andere 
bestemming geven en ze voor gevarieerde bewoning 
geschikt maken. Dat is hard nodig, want voor starters, 
jonge gezinnen en alleenstaanden  is er bijna geen 
betaalbaar woningenaanbod op de markt.‖

Verdichting 
―Aanpassing van bestaande bebouwing past in de 

landelijke ontwikkeling‖, vervolgt hij. ―De 
bevolkingsgroei is landelijk aan het afnemen, maar er 
trekken nog steeds veel mensen naar de Randstad. Je 
moet de steden daar ‗verdichten‘ wil je die toevloed 
opvangen. De rijksoverheid heeft de komende 20 jaar 
als beleid voor stedenbouw bepaald dat we 10 % 
moeten verdichten. Verdichting houdt in dat je binnen 
de stadsgrenzen per m² grondoppervlak meer bebouwt. 
Dat moet dan wel zonder dat de stad aan kwaliteit 
inboet, de aanblik en leefbaarheid mogen er niet op 
achteruit gaan. Verder moeten het platteland en de 
natuur worden ontzien. Dorpen en landelijke gebieden 
mogen niet langer in een schil van nieuwbouw gestopt 
worden, of het nou om woningen of bedrijven gaat. 
Het aanbod van woningen in steden moet dus omhoog. 
Dat kan door bebouwing van opengevallen plaatsen of 
het voor bewoning geschikt maken van oude 
bedrijfspanden en winkels. Die mogelijkheid is er volop. 
In bijna alle steden vind je leegstaande loodsen, 
fabrieken, kantoren, ziekenhuizen en scholen.  Bedrijven 
en instellingen trekken weg als de kosten te hoog 
worden of gebouwen niet meer aan hun eisen voldoen. 
Wat ze achterlaten kun je meestal goed opnieuw 
gebruiken. Neem het Scheltema complex, het 
Kamerlingh Onnes laboratorium of de oude 
universiteitsgebouwen in de Hugo de Grootstraat. Die 
hebben een nieuwe bestemming gekregen en zijn heel 
mooi opgeknapt. Je moet de bestaande bebouwing dan 
wel aanpassen, want bewoners van nu stellen andere 
eisen aan hun huis dan die van vroeger. Daarin is voor 
een architect een hoop te doen.‖ 
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Hergebruik
Patrick is niet tegen slopen. ―Je moet het alleen doen als 
het niet anders kan,‖ zegt hij. ―Het lijkt een goedkope
oplossing, maar daar verkijkt men zich op. Als 
fundering en bouwskelet goed zijn is hergebruik van een 
gebouw veel goedkoper. Neem alleen al de grond en de 
beperking van de schade voor de omgeving. Voldoet 
een gebouw niet meer aan de eisen dan kun je het
verbeteren. Raamhoogten aanpassen, vides maken, 
terrassen. Je kunt ook de gevel eraf halen en er een 
nieuwe tegenaan zetten. Dat is een eeuwenoud principe, 
kijk maar naar oude pakhuizen. Je schilt een gebouw 
dan als het ware. Maar je kunt een markant gebouw ook 
in zijn volle glorie handhaven als het goed in zijn 
omgeving past. Veel woningbouwverenigingen doen dat 
al, die zijn duurzaam bezig. In Leiden gebeurt het nog te 
weinig. De gemeente zou actiever moeten zijn en 
voorwaarden kunnen stellen. In de Haarlemmerstraat is 
het soms gelukt om eigenaren van winkelpanden de 
bovenverdiepingen voor bewoning geschikt te laten 
maken. In de Breestraat en elders is dat niet gebeurd.‖ 

Van der Klauw toren
Patrick laat zijn plan zien voor de oude zoölogische 
laboratorium aan de Kaiserstraat, de zogeheten Van der 
Klauw toren. Het oude zoölogische laboratorium aan de 
Kaiserstraat, dat Van Oerle in de jaren vijftig heeft 
ontworpen is volgens hem heel geschikt voor 
hergebruik. ―Het is voor een kwetsbare omgeving als de 
Kaiserstraat, waar al zoveel is vernield, beter om dat 
gebouw te laten staan,‖ zegt hij.  ―Je  kunt er de mooiste 
appartementen in maken, veel eigener en leuker dan 
nieuwbouw. Dat geldt ook voor het laboratorium 
gedeelte aan de Witte Singel. Haal de gevel eraf, maak er 
een nieuwe omheen en laat de waterkant aansluiten bij 
de groene looproute, die langs de singels rond de Leidse 
binnenstad is gepland. Als je dat zou doen dan ben je 
duurzaam bezig. Je bespaart ook een hoop: de kosten 
van vertraging vanwege bezwaarprocedures en claims 
door schade aan gebouwen of waterhuishouding lopen 
vaak hoog op. Als je de appartementen goedkoper kunt 
maken, dan kun je ze gemakkelijker kwijt. Het risico van 
leegstand is dan minder groot. Eigenlijk kun je bij 
hergebruik alleen maar winnen.‖ 

Leidse pleinen  
Patrick gaat over op de pleinen in onze stad. In juni is 
hij daar intensief mee bezig geweest bij de door het 
Rijnlands Architectuur Platform (RAP) georganiseerde 

ontwerpmarathon Leidse pleinen. Flinterdiep maakte voor de 
ontwerpmarathon een recyclebare folly (een bouwsel puur 
voor plezier) van doorzichtige paraplus op het plein 
voor de Hooglandse kerk. De folly was prachtig  maar 
helaas geen lang leven beschoren. ―Leiden heeft een 
compact centrum, waarin je maar enkele echte oude 
pleinen vindt. Het merendeel van onze pleinen is 
ontstaan door kaalslag en heeft geen goede ‗rand‘. Neem 
de Beestenmarkt, die wordt als plein begrensd door 
water en wegen. Niet door een huizenrand zoals bij 
oorspronkelijke pleinen. Zo‘n randloos plein blijft 
doods, wat je er ook mee doet. De op zich best leuke 
catwalk die de Beestenmarkt van de Steenstraat scheidt is 
als begrenzing jammer genoeg niet groot genoeg. De
Beestenmarkt is eigenlijk geen plein maar een treurige 
vlakte. Dat kan echt veel beter. Je ziet die verlatenheid 
ook op het Stationsplein of de Kaasmarkt. Er zijn aan 
de Kaasmarkt nauwelijks woningen of winkels. Het 
plein loopt stuk op de drukke Hooigracht, een blinde 
muur en enkele winkels en bedrijfjes. Het is net als het 
stationsplein ontstaan door sloop en niet omdat het met 
een duidelijk doel is bedacht, zoals het Pieterskerkplein 
of Gerecht. Dat zijn mooie, helder begrensde pleinen, 
de enige echte van Leiden.‖

Garenmarkt
―De Garenmarkt is ook zo‘n treurig plein. Het is 
ontstaan toen de fabriekjes en het huizenblok daar zijn 
gesloopt. De gemeente heeft er net als van de 
Kaasmarkt een parkeerplein van gemaakt, dat ook als 
evenementenplein dienst doet. Maar voor evenementen 
is de Garenmarkt ongeschikt. Daar zou je de hele 
binnenstad bij moeten betrekken. Hang Leiden Culinair 
en de Lakenfeesten op aan de echte pleinen in de stad. 
Dan krijg je overal levendigheid en benut je de 
kleinschaligheid die Leiden kenmerkt in plaats van zo‘n 
overvol gebeuren als op de Garenmarkt. Het plein is een 
nogal lelijke entree van de stad. Bij de Ontwerpmarathon
zijn er schetsen gemaakt voor verbetering. De beste 
oplossing zou zijn om de markt opnieuw te bebouwen, 
en een ondergrondse parkeergarage te maken. Je kunt 
dan door nieuwe bebouwing kleinere pleinen maken
met een heel andere sfeer. Vervolgens kun je de 
Hoogvlietgarage opknappen door het geraamte te laten 
staan en er een andere gevel tegenaan te zetten. Dat zou 
een goed voorbeeld zijn van verdichting in Leiden, 
waarbij de kwaliteit van de stad voorop staat: meer 
woningen en verbetering van het aanzien van de stad. Je 
moet bij de herinrichting wel kunnen uitgaan van een 
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enkele andere kledingwinkel in Leiden zult vinden. We 
werken niet op bestelling. Als je dat gaat doen, dan word 
je een atelier. Je hebt dan geen tijd meer om in andere 
steden rond te lopen en daar ideeën op te doen. Wij 
hebben dat rondneuzen nodig, mooie kledingwinkels in, 
rommelmarkten, antiekwinkeltjes met oude kant, 
stoffen, kralen, spiegels en lampen. Er is haast niks 
leukers dan dat. In zuidelijke landen of het vroegere 
Oostblok kom je nog tafelkleden tegen of kraagjes met 
van die prachtige, oude opengewerkte Engelse kant, of 
borduurwerk. Er gaat niets boven dat oude handwerk, 
maar dat gaat er jammer genoeg uit. Over een paar jaar 
is het niet meer te krijgen.‖ 

Breestraat
De gemeente zou van de Breestraat de mooiste 
winkelstraat van Leiden moeten maken. Het mooie 
stadhuis en de oude panden staan er al. Stel als 
gemeente eisen aan de winkelpuien en het soort winkels 
dat je in een straat wil zien. Pas de bestrating aan, zet 
bomen neer, doe het verkeer eruit, laat er een trammetje 
doorrijden—geen RGL, die is te groot—zet kleinere, 
passender prullenbakken neer, beter straatmeubilair, en 
laten de winkeliers voor mooie etalages zorgen. Ach, 
Leiden is zo prachtig, vooral de binnenstad.‖ ◄

* www.simonedejong.nl
** www.leonarto.nl
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pand aan de Apothekersdijk. 

Elke vrijdagmiddag houdt hij daar van drie tot vijf uur 
spreekuur, waar je zonder afspraak binnen kan lopen 
met vragen over architectuur, bouwen en de regels. Hij 
heeft al flink wat complimenten gehad voor het verlagen 
van de drempel. Mensen stappen niet zo gemakkelijk bij 
een architect binnen, bij Patrick doe je dat wel. Over 
opdrachten heeft hij ondanks de recessie niet te klagen. 

Hij werkt voor uiteenlopende bedrijven en instellingen, 
maar ook voor particulieren die hun huis willen 
verbouwen. ―Grootschalige stadsuitbreidingen zoals 
Vinexwijken zijn voorbij‖, zegt hij. ―Het vergroten van 
de woningvoorraad moet nu binnen bestaande 
stadsgrenzen gebeuren. Meestal is er in steden nog 
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kunt in een stad oude gebouwen een andere 
bestemming geven en ze voor gevarieerde bewoning 
geschikt maken. Dat is hard nodig, want voor starters, 
jonge gezinnen en alleenstaanden  is er bijna geen 
betaalbaar woningenaanbod op de markt.‖

Verdichting 
―Aanpassing van bestaande bebouwing past in de 
landelijke ontwikkeling‖, vervolgt hij. ―De 
bevolkingsgroei is landelijk aan het afnemen, maar er 
trekken nog steeds veel mensen naar de Randstad. Je 
moet de steden daar ‗verdichten‘ wil je die toevloed 
opvangen. De rijksoverheid heeft de komende 20 jaar 
als beleid voor stedenbouw bepaald dat we 10 % 
moeten verdichten. Verdichting houdt in dat je binnen 
de stadsgrenzen per m² grondoppervlak meer bebouwt. 
Dat moet dan wel zonder dat de stad aan kwaliteit 
inboet, de aanblik en leefbaarheid mogen er niet op 
achteruit gaan. Verder moeten het platteland en de 
natuur worden ontzien. Dorpen en landelijke gebieden 
mogen niet langer in een schil van nieuwbouw gestopt 
worden, of het nou om woningen of bedrijven gaat. 
Het aanbod van woningen in steden moet dus omhoog. 
Dat kan door bebouwing van opengevallen plaatsen of 
het voor bewoning geschikt maken van oude 
bedrijfspanden en winkels. Die mogelijkheid is er volop. 
In bijna alle steden vind je leegstaande loodsen, 
fabrieken, kantoren, ziekenhuizen en scholen.  Bedrijven 
en instellingen trekken weg als de kosten te hoog 
worden of gebouwen niet meer aan hun eisen voldoen. 
Wat ze achterlaten kun je meestal goed opnieuw 
gebruiken. Neem het Scheltema complex, het 
Kamerlingh Onnes laboratorium of de oude 
universiteitsgebouwen in de Hugo de Grootstraat. Die 
hebben een nieuwe bestemming gekregen en zijn heel 
mooi opgeknapt. Je moet de bestaande bebouwing dan 
wel aanpassen, want bewoners van nu stellen andere 
eisen aan hun huis dan die van vroeger. Daarin is voor 
een architect een hoop te doen.‖ 
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Patrick is niet tegen slopen. ―Je moet het alleen doen als 
het niet anders kan,‖ zegt hij. ―Het lijkt een goedkope
oplossing, maar daar verkijkt men zich op. Als 
fundering en bouwskelet goed zijn is hergebruik van een 
gebouw veel goedkoper. Neem alleen al de grond en de 
beperking van de schade voor de omgeving. Voldoet 
een gebouw niet meer aan de eisen dan kun je het
verbeteren. Raamhoogten aanpassen, vides maken, 
terrassen. Je kunt ook de gevel eraf halen en er een 
nieuwe tegenaan zetten. Dat is een eeuwenoud principe, 
kijk maar naar oude pakhuizen. Je schilt een gebouw 
dan als het ware. Maar je kunt een markant gebouw ook 
in zijn volle glorie handhaven als het goed in zijn 
omgeving past. Veel woningbouwverenigingen doen dat 
al, die zijn duurzaam bezig. In Leiden gebeurt het nog te 
weinig. De gemeente zou actiever moeten zijn en 
voorwaarden kunnen stellen. In de Haarlemmerstraat is 
het soms gelukt om eigenaren van winkelpanden de 
bovenverdiepingen voor bewoning geschikt te laten 
maken. In de Breestraat en elders is dat niet gebeurd.‖ 

Van der Klauw toren
Patrick laat zijn plan zien voor de oude zoölogische 
laboratorium aan de Kaiserstraat, de zogeheten Van der 
Klauw toren. Het oude zoölogische laboratorium aan de 
Kaiserstraat, dat Van Oerle in de jaren vijftig heeft 
ontworpen is volgens hem heel geschikt voor 
hergebruik. ―Het is voor een kwetsbare omgeving als de 
Kaiserstraat, waar al zoveel is vernield, beter om dat 
gebouw te laten staan,‖ zegt hij.  ―Je  kunt er de mooiste 
appartementen in maken, veel eigener en leuker dan 
nieuwbouw. Dat geldt ook voor het laboratorium 
gedeelte aan de Witte Singel. Haal de gevel eraf, maak er 
een nieuwe omheen en laat de waterkant aansluiten bij 
de groene looproute, die langs de singels rond de Leidse 
binnenstad is gepland. Als je dat zou doen dan ben je 
duurzaam bezig. Je bespaart ook een hoop: de kosten 
van vertraging vanwege bezwaarprocedures en claims 
door schade aan gebouwen of waterhuishouding lopen 
vaak hoog op. Als je de appartementen goedkoper kunt 
maken, dan kun je ze gemakkelijker kwijt. Het risico van 
leegstand is dan minder groot. Eigenlijk kun je bij 
hergebruik alleen maar winnen.‖ 

Leidse pleinen  
Patrick gaat over op de pleinen in onze stad. In juni is 
hij daar intensief mee bezig geweest bij de door het 
Rijnlands Architectuur Platform (RAP) georganiseerde 

ontwerpmarathon Leidse pleinen. Flinterdiep maakte voor de 
ontwerpmarathon een recyclebare folly (een bouwsel puur 
voor plezier) van doorzichtige paraplus op het plein 
voor de Hooglandse kerk. De folly was prachtig  maar 
helaas geen lang leven beschoren. ―Leiden heeft een 
compact centrum, waarin je maar enkele echte oude 
pleinen vindt. Het merendeel van onze pleinen is 
ontstaan door kaalslag en heeft geen goede ‗rand‘. Neem 
de Beestenmarkt, die wordt als plein begrensd door 
water en wegen. Niet door een huizenrand zoals bij 
oorspronkelijke pleinen. Zo‘n randloos plein blijft 
doods, wat je er ook mee doet. De op zich best leuke 
catwalk die de Beestenmarkt van de Steenstraat scheidt is 
als begrenzing jammer genoeg niet groot genoeg. De
Beestenmarkt is eigenlijk geen plein maar een treurige 
vlakte. Dat kan echt veel beter. Je ziet die verlatenheid 
ook op het Stationsplein of de Kaasmarkt. Er zijn aan 
de Kaasmarkt nauwelijks woningen of winkels. Het 
plein loopt stuk op de drukke Hooigracht, een blinde 
muur en enkele winkels en bedrijfjes. Het is net als het 
stationsplein ontstaan door sloop en niet omdat het met 
een duidelijk doel is bedacht, zoals het Pieterskerkplein 
of Gerecht. Dat zijn mooie, helder begrensde pleinen, 
de enige echte van Leiden.‖

Garenmarkt
―De Garenmarkt is ook zo‘n treurig plein. Het is 
ontstaan toen de fabriekjes en het huizenblok daar zijn 
gesloopt. De gemeente heeft er net als van de 
Kaasmarkt een parkeerplein van gemaakt, dat ook als 
evenementenplein dienst doet. Maar voor evenementen 
is de Garenmarkt ongeschikt. Daar zou je de hele 
binnenstad bij moeten betrekken. Hang Leiden Culinair 
en de Lakenfeesten op aan de echte pleinen in de stad. 
Dan krijg je overal levendigheid en benut je de 
kleinschaligheid die Leiden kenmerkt in plaats van zo‘n 
overvol gebeuren als op de Garenmarkt. Het plein is een 
nogal lelijke entree van de stad. Bij de Ontwerpmarathon
zijn er schetsen gemaakt voor verbetering. De beste 
oplossing zou zijn om de markt opnieuw te bebouwen, 
en een ondergrondse parkeergarage te maken. Je kunt 
dan door nieuwe bebouwing kleinere pleinen maken
met een heel andere sfeer. Vervolgens kun je de 
Hoogvlietgarage opknappen door het geraamte te laten 
staan en er een andere gevel tegenaan te zetten. Dat zou 
een goed voorbeeld zijn van verdichting in Leiden, 
waarbij de kwaliteit van de stad voorop staat: meer 
woningen en verbetering van het aanzien van de stad. Je 
moet bij de herinrichting wel kunnen uitgaan van een 
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programma voor de invulling van je stedelijke ruimten. 
Zo‘n programma ontbreekt in Leiden nog. De discussie 
erover zou veel feller moeten zijn, net zoals die over 
hergebruik van panden en over hoe we in Leiden de 
10% verdichting bereiken die de overheid wil zien. 

RGL-nasleep
Leiden zou meer gebruik moeten maken van haar 
kleinschalige karakter. Al die prachtige doorsteekjes naar 
onze hofjes moet je uitbuiten, net als de groene wallen.  
Kies voor de  kleinschaligheid van de oude stad en 
versterk dat karakter. Leg groene verbindingen aan en 
benut die prachtige, oude wallen als looproute, zoals ze  
in het buitenland doen. Je kunt de wallen ook geschikt 
maken voor parkeren, bijvoorbeeld door de hoogte te 
gebruiken. Je parkeert eronder en  maakt een groene 
rand of park erop. Men wil in Leiden overal 
ondergrondse parkeergarages bouwen, maar dat is duur 
en eigenlijk niet nodig. ‘s Nachts staan ze leeg, buiten de 
drukke tijden ook. Natuurlijk heb je parkeerplaatsen 
nodig, voor bezoekers en bewoners, maar je moet 
vooral voor goede toegangswegen, openbaar vervoer en 
bezoekersvervoer zorgen. Door de onduidelijkheid over 
de RGL schiet het nu niet op. ◄

Ingezonden

Regionaal Archief

Het Regionaal Archief Leiden aan de Boisotkade houdt 
op vrijdagmiddag 1 en zaterdagochtend 2 oktober 
een doorlopende filmvoorstelling over de 3-
oktoberfeesten. De films duren ongeveer een uur, de 
toegang is vrij. Op filmbeelden die tussen 1924 en 1974 
op 3 oktober werden gemaakt zijn onder meer het 
gebruikelijke 3-oktober reveille te zien, de uitdeling van 

haring en wittebrood, koraalzang, dankdienst, 
straattheater, optocht, warenmarkt, kermis en vuurwerk.

Haring en wittebrood voor de uitdeling in De Waag op 3 
oktober 1906, fotograaf onbekend, collectie Regionaal Archief 
Leiden

Lange rijen voor de uitdeling van haring en wittebrood buiten 
voor De Waag, foto W.J. Kret 3 oktober 1927, collectie 
Regionaal Archief Leiden

3-oktober optocht in 1926 op het Noordeinde, fotograaf 
onbekend, collectie Regionaal Archief Leiden
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Ingezonden

Kattenklimtouwen 

Wellicht hebt u ze al zien hangen onderweg naar 
bakkerij ‗Us Bertus‘ aan de Doelengracht, de drie 
scheepstouwen. Deze touwen hangen er niet voor de 
sier en ook niet voor de bootjes, om er tegenaan te 
liggen. Ze hangen er voor de poezen op en rond de 
Doelengracht.

Foto: kattenklimtouw Doelengracht 

In mei 2009 is in de Havenwijk van Leiden het 
wijkinitiatief Kat uit de Gracht gestart. Op zo‘n dertig 
locaties hangen touwen aan de hoge kademuren, om 
katten die te water zijn geraakt de mogelijkheid te 
bieden uit de gracht te klimmen. Omdat dit een 
succesvolle aanpak blijkt van een groot probleem -
tientallen katten verdronken de afgelopen jaren in 
Leiden - steunt de gemeente Leiden dit idee van een 
dozijn actieve wijkbewoners. Ook het 
Hoogheemraadschap van Rijnland gaf toestemming 
voor het klimtouwenproject en er zijn diverse 
touwsponsors die de klimtouwen gratis komen 
afleveren.
Uiteraard staan de Dierenbescherming, Dieren-
ambulance en het Dierenmeldpunt ook achter deze 
aanpak. Ook in de Doelengracht zijn de afgelopen jaren 
verschillende katten te water geraakt. Van twee dieren 
weten we zelfs dat ze verdronken zijn. Vandaar dat er 
nu, op verzoek van diverse bewoners en 
poezeneigenaren, ook kattenklimtouwen op deze 
locaties zijn opgehangen.
We horen natuurlijk graag of ze ook werken! U kunt 
melding van een te water geraakte kat doen op de 
meldingspagina van www.katuitdegracht.nl. Daar vindt 

u meer informatie over dit concept, dat door het succes 
-reeds tien katten gered!- inmiddels ook in andere steden 
met hoge kademuren wordt toegepast.

Aaf Verkade
info@katuitdegracht.nl

(Oud) Bewoners vertellen
Oud studente Else Arendsen de Wollf-Exalto 
Door Clariet Boeye

“Ik weet nog dat ik een hele tijd boven op de Sterrenwacht heb 
gestaan, met anderen, om te kijken of we vliegtuigen zagen. Of 
nonnen, die uit de lucht kwamen vallen. Dat waren parachutisten, 
die als non vermomd zouden zijn. Dan moest je direct 
waarschuwen, want dat waren Duitse soldaten.”

Leiden kent veel studenten die zich hebben 
onderscheiden. Een van hen is Else Arendsen de Wolff-
Exalto. Vanwege het 22e lustrum van de Vereniging van 
Vrouwelijke Studenten Leiden (de VVSL) was ze begin 
dit jaar in Leiden en interviewde ik haar. 
Else Arendsen de Wolff kreeg in de jaren 80 het 
Verzetsherdenkingskruis uitgereikt. Die onderscheiding 
kreeg je niet zomaar. Er waren drie voorwaarden aan 
verbonden: de verzetsdaden moesten een zekere 
intensiteit hebben, over een langere periode uitgevoerd 
zijn en tenslotte moest er levensgevaar bij te pas 
gekomen zijn. Op mijn vraag daarnaar antwoordde ze: 
―Nee, de dingen die ik deed waren niet zo onschuldig.‖  
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programma voor de invulling van je stedelijke ruimten. 
Zo‘n programma ontbreekt in Leiden nog. De discussie 
erover zou veel feller moeten zijn, net zoals die over 
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Ingezonden

Regionaal Archief
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Haring en wittebrood voor de uitdeling in De Waag op 3 
oktober 1906, fotograaf onbekend, collectie Regionaal Archief 
Leiden

Lange rijen voor de uitdeling van haring en wittebrood buiten 
voor De Waag, foto W.J. Kret 3 oktober 1927, collectie 
Regionaal Archief Leiden

3-oktober optocht in 1926 op het Noordeinde, fotograaf 
onbekend, collectie Regionaal Archief Leiden
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Ingezonden
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Foto: kattenklimtouw Doelengracht 
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melding van een te water geraakte kat doen op de 
meldingspagina van www.katuitdegracht.nl. Daar vindt 
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nonnen, die uit de lucht kwamen vallen. Dat waren parachutisten, 
die als non vermomd zouden zijn. Dan moest je direct 
waarschuwen, want dat waren Duitse soldaten.”

Leiden kent veel studenten die zich hebben 
onderscheiden. Een van hen is Else Arendsen de Wolff-
Exalto. Vanwege het 22e lustrum van de Vereniging van 
Vrouwelijke Studenten Leiden (de VVSL) was ze begin 
dit jaar in Leiden en interviewde ik haar. 
Else Arendsen de Wolff kreeg in de jaren 80 het 
Verzetsherdenkingskruis uitgereikt. Die onderscheiding 
kreeg je niet zomaar. Er waren drie voorwaarden aan 
verbonden: de verzetsdaden moesten een zekere 
intensiteit hebben, over een langere periode uitgevoerd 
zijn en tenslotte moest er levensgevaar bij te pas 
gekomen zijn. Op mijn vraag daarnaar antwoordde ze: 
―Nee, de dingen die ik deed waren niet zo onschuldig.‖  
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De vraag overviel haar en ze vond dat ik er niet over 
had moeten beginnen. ―Maar je moet wapens en 
dergelijke hebben vervoerd‖, zei ik‖ ―Ja, maar dat is niet 
zo erg belangrijk‖, zei ze. ―Je deed gewoon wat op je 
bordje kwam. Bij alles wat je deed kon je gepakt en 
gefusilleerd worden. Je stond er niet altijd zo bij stil, je 
deed het gewoon.‖ 

Else Exalto ging in 1937 in Leiden biologie studeren. Ze 
werd lid van de VVSL en kwam in 1939 als quaestor 
(penningmeester) in het bestuur. ―Dat was 
opmerkelijk‖, zegt ze ―want ik kwam niet vaak op ‗de 
Club‘. Maar ik speelde viool en was enthousiast lid van 
de VVSL muziekclub. We speelden onder meer voor 
professorenvrouwen en andere belangrijke dames uit 
Leiden. Die moest ik, als praeses van de muziekclub,  
toespreken en dat heb ik blijkbaar goed gedaan want in 
1939 vroeg het VVSL bestuur me om als qaestrix in dat 
bestuur te komen. Het overdonderde mij een beetje. 
Biologie was één van de zwaarste studies in Leiden en 
legde een grote belasting op je tijd; we hadden zelfs op 
zaterdagmiddag nog practicum. Ik vroeg me af of ik het 
allemaal zou kunnen combineren, maar het leek me toch 
zo aantrekkelijk dat ik ja heb gezegd.‖

Oorlog
1939? Dat was vlak voor de oorlog. Ik vroeg hoe de 
studentes zich hadden voorbereid op de dreiging. ―Wij 
hadden cursussen eerste hulp georganiseerd op de Club. 
Ik herinner mij ook dat wij op instigatie van het stadhuis 
instructie kregen van de Brandweer. Het was een grote 
teleurstelling dat ik niet met de brandslang mocht 
spuiten. Maar ik heb wel geleerd een slang heel snel uit 
te rollen. Dit soort dingen deden wij om ons voor te 
bereiden. Maar wij dachten niet dat de oorlog echt zou 
uitbreken, zoals veel mensen in Nederland.‖ Dat 
gebeurde wel, de oorlog brak uit. Wat deden de 
studentes toen? ―Wij kwamen natuurlijk direct samen op 
de Club. Daarna meldden wij ons bij het stadhuis. Daar 
werd heel snel van alles uit de grond gestampt, allerlei 
functies en dingen, waar de meisjes voor ingezet konden 
worden. Wij werden bijvoorbeeld op hoge gebouwen 
gezet, op de uitkijk. Ik weet nog dat ik een hele tijd 
boven op de Sterrenwacht heb gestaan, met anderen, 
om te kijken of we vliegtuigen zagen. Of nonnen, die uit 
de lucht kwamen vallen. Dat waren parachutisten, die 
als non vermomd zouden zijn. Dan moest je direct 
waarschuwen, want dat waren Duitse soldaten. Nou ik 

heb geen non zien vallen en ook geen vliegtuig gezien. 
Mijn zus, die ook in Leiden studeerde, reed allerlei 
mensen rond omdat zij een two-seatertje had (een klein 
autootje). Zo reed ze ook de militaire commandant van 
hot naar haar. Onbegrijpelijk, dat zo‘n man niet eens 
een eigen auto met chauffeur tot zijn beschikking had. 
Je kunt eraan zien hoe amateuristisch het toen eigenlijk 
was.‖ Intussen werd op de VVSL een soort opvang 
georganiseerd voor meisjes, die niet meer naar huis 
konden en zich angstig voelden. Ze sliepen op de grond 
in de bibliotheek.

De VVSL dicht
De universiteit werd gesloten en een paar dagen later 
kwamen de Duitsers ook naar het Clubgebouw van de 
VVSL op Rapenburg 65, toch nog tegen de verwachting 
van de studentes in. Maar een uur voor de komst van de 
Duitsers werden ze al gewaarschuwd door het ‗Corps‘ 
(Minerva). De kast in de bestuurskamer waarin alle 
financiële administratie zat, was voor de Duitsers het 
interessantst: ―Er was immers net een nieuw jaar 
aangekomen, iedereen die had betaald zat in de 
administratie. Wij hadden nog een dag om wat spullen 
op te halen, maar die kast werd direct verzegeld. Daarna 
werd de bestuurskamer verzegeld en het gebouw 
afgesloten. Het was afgelopen met de VVSL door deze 
Duitse maatregelen. Dat hadden wij niet verwacht. Bij 
het Corps gebeurde hetzelfde. Ik werd nog 
verordonneerd om in Den Haag op het Plein te komen, 
waar de Duitsers zich toen in onze ministeries genesteld 
hadden. Ik moest verantwoording afleggen over de 
VVSL en als queastrix vooral over de financiën. Of we 
niet stiekem ergens anders nog geld weggestopt hadden. 
Hadden we dat maar gedaan. Het was een zware gang 
en de eerste, directe confrontatie met de bezettende 
macht.‖

Verzet
Veel mensen hadden het gevoel dat hier wat tegen 
gedaan moest worden, maar wat en hoe? De studenten 
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vormden volgens Else Exalto de aangewezen groep om 
zich met verzet bezig te houden, omdat ze nog geen 
verplichtingen hadden, nog geen verantwoordelijkheid 
voor een gezin droegen of iets dergelijks en meestal uit 
een milieu kwamen waarin het financieel wel goed ging 
en omdat ze veel contacten hadden. Zo kwam zijzelf in 
contact met Het Parool, toen een illegale krant. ―Daar 
heb ik heel veel koeriersdiensten voor gedaan en met 
koffers gesleept vol met pakken Parool die overal in het 
land bezorgd moesten worden. Ik kreeg, en dat vond ik 
geweldig, van mijn ouders een algemeen
treinabonnement. Zij leefden erg mee met alles. Dat 
vind ik nu nog heel bijzonder. Ik kon dus het hele land 
doorreizen, wanneer en waarheen dat maar naar nodig 
was en zo kon ik dus overal mijn taken vervullen. Een 
bijkomend voordeel was dat ik mijn hele kandidaats 
biologie in de trein heb geleerd. Ik had altijd mijn 
dictaten bij me. Bovendien was dat een heerlijk 
onschuldig beeld, dat meisje dat met haar schriften bezig 
was. Ik voelde me daardoor heel veilig: niemand kon 
aan me zien dat er naast me een loodzware koffer stond 
vol illegale spullen.‖

Studie in de oorlog
―Ik had het geluk in de oorlog als assistente biologie in 
Utrecht te mogen komen, als ‗assistente buiten bezwaar 
van ‗s Rijks Schatkist‘ een hele mond vol. Dat betekende 
dat je geen cent kreeg, maar ook geen collegegeld 
hoefde betalen, dus er zat toch wel een soort beloning 
in. De sfeer in Utrecht was op de verschillende 
instituten erg goed. Zo heb ik met de hoofdassistent van 
Botanie avonden lang vuile aceton gedestilleerd en het 
schone product opgevangen. Waar dat voor was? De 
inlichtingendiensten werkten met films en die films 
moesten voordat ze werden opgestuurd 
ondergedompeld worden in aceton. Aceton loste 
namelijk de gelatine of zoiets-wat voor stofje het precies 
was weet ik niet meer- in het filmpje op, waardoor het 
filmrolletje kleiner en dunner werd en dus makkelijker 
om te verstoppen en mee te nemen. In Nederland was 
op een gegeven moment helemaal geen aceton meer te 
krijgen en toen werd mij gevraagd of ik daar niet aan 
kon komen uit het laboratorium. Ik heb dat toen op 
mijn beurt aan de hoofdassistent gevraagd. En zo 
stonden we avond aan avond vuile aceton te destilleren 
en kon ik ze toch voorzien van aceton. Dat was wel 
leuk.‖ Ze vertelt vervolgens hoe behulpzaam Raven, de 
professor Zoölogie, was: ―Hij had wel in de gaten dat ik 
er niet zo vaak was, dus hij begreep wel dat ik met iets 

anders bezig was. Hij heeft me toen de sleutel van de 
achterdeur van het laboratorium gegeven en zei: ‖Kijk, 
dan kan je wanneer je wel tijd hebt verder met je 
onderzoek!‖ 

Afgestudeerd
Vlak na de oorlog is Else Exalto getrouwd met Willem 
Arendse de Wolff. ―Ik wilde wel mijn studie afmaken. 
Biologie is een lange, veeleisende studie en toen ik 
trouwde heb ik als voorwaarde gesteld dat ik zou 
afstuderen, want ik was al met onderzoek voor het 
doctoraal begonnen. Mijn man was kort voor de oorlog 
met rechten begonnen, maar toen werd hij in dienst 
opgeroepen. Hij was na veel omzwervingen 
Engelandvaarder geworden en had daar ook een hele 
reeks avonturen beleefd als vlieger. Toen hij terugkwam 
hebben we besloten dat we allebei zouden afstuderen. 
We hadden een heel bijzonder leven voor die tijd. Wij 
waren een studentenechtpaar. Toen we in 1948 
afstudeerden, hadden we een baby van vijf maanden in 
de box liggen! Dat is iets wat tegenwoordig wel vaker 
voorkomt, maar wij waren wèl getrouwd, hoor!‖

Werk en gezin
Op mijn vraag of ze ook gewerkt heeft na haar 
afstuderen beaamt ze dat ze graag wilde werken. ―Ik had 
een onderzoek lopen bij Professor Van der Klauw, bij 
zoölogie. Van der Klauw wilde dolgraag dat ik ging 
promoveren en was bereid alles te doen om mij daarbij 
te helpen. Ik ben er even aan begonnen, maar het was 
totaal onmogelijk met twee kleine kinderen en een man 
die een carrière probeerde op te bouwen. Tegenwoordig
zou je je kinderen misschien naar een crèche brengen, 
maar dat bestond toen nog niet. Ik heb tien jaar voor 
mijn gezin gezorgd. Toen werd ik opgebeld door een 
rector van een lyceum. Hij zocht een biologieleraar. Ik 
had altijd gezegd dat ik alles wilde doen, maar lesgeven, 
dat nooit! Maar nu vond ik dat er veel geld in mijn 
opleiding was gestopt, dat ik een diploma had en 
daarom heb ik het aanbod aangenomen. Ik heb vijf jaar 
les gegeven aan de eindexamenklassen HBS-b en 
gymnasium bèta. Daarna heb ik 16 jaar gewerkt op de 
afdeling anatomie van de medische faculteit van de 
Erasmus Universiteit. Maar parttime, altijd parttime. Dat 
kon toen niet anders.‖ ◄
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De vraag overviel haar en ze vond dat ik er niet over 
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zo erg belangrijk‖, zei ze. ―Je deed gewoon wat op je 
bordje kwam. Bij alles wat je deed kon je gepakt en 
gefusilleerd worden. Je stond er niet altijd zo bij stil, je 
deed het gewoon.‖ 

Else Exalto ging in 1937 in Leiden biologie studeren. Ze 
werd lid van de VVSL en kwam in 1939 als quaestor 
(penningmeester) in het bestuur. ―Dat was 
opmerkelijk‖, zegt ze ―want ik kwam niet vaak op ‗de 
Club‘. Maar ik speelde viool en was enthousiast lid van 
de VVSL muziekclub. We speelden onder meer voor 
professorenvrouwen en andere belangrijke dames uit 
Leiden. Die moest ik, als praeses van de muziekclub,  
toespreken en dat heb ik blijkbaar goed gedaan want in 
1939 vroeg het VVSL bestuur me om als qaestrix in dat 
bestuur te komen. Het overdonderde mij een beetje. 
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legde een grote belasting op je tijd; we hadden zelfs op 
zaterdagmiddag nog practicum. Ik vroeg me af of ik het 
allemaal zou kunnen combineren, maar het leek me toch 
zo aantrekkelijk dat ik ja heb gezegd.‖

Oorlog
1939? Dat was vlak voor de oorlog. Ik vroeg hoe de 
studentes zich hadden voorbereid op de dreiging. ―Wij 
hadden cursussen eerste hulp georganiseerd op de Club. 
Ik herinner mij ook dat wij op instigatie van het stadhuis 
instructie kregen van de Brandweer. Het was een grote 
teleurstelling dat ik niet met de brandslang mocht 
spuiten. Maar ik heb wel geleerd een slang heel snel uit 
te rollen. Dit soort dingen deden wij om ons voor te 
bereiden. Maar wij dachten niet dat de oorlog echt zou 
uitbreken, zoals veel mensen in Nederland.‖ Dat 
gebeurde wel, de oorlog brak uit. Wat deden de 
studentes toen? ―Wij kwamen natuurlijk direct samen op 
de Club. Daarna meldden wij ons bij het stadhuis. Daar 
werd heel snel van alles uit de grond gestampt, allerlei 
functies en dingen, waar de meisjes voor ingezet konden 
worden. Wij werden bijvoorbeeld op hoge gebouwen 
gezet, op de uitkijk. Ik weet nog dat ik een hele tijd 
boven op de Sterrenwacht heb gestaan, met anderen, 
om te kijken of we vliegtuigen zagen. Of nonnen, die uit 
de lucht kwamen vallen. Dat waren parachutisten, die 
als non vermomd zouden zijn. Dan moest je direct 
waarschuwen, want dat waren Duitse soldaten. Nou ik 

heb geen non zien vallen en ook geen vliegtuig gezien. 
Mijn zus, die ook in Leiden studeerde, reed allerlei 
mensen rond omdat zij een two-seatertje had (een klein 
autootje). Zo reed ze ook de militaire commandant van 
hot naar haar. Onbegrijpelijk, dat zo‘n man niet eens 
een eigen auto met chauffeur tot zijn beschikking had. 
Je kunt eraan zien hoe amateuristisch het toen eigenlijk 
was.‖ Intussen werd op de VVSL een soort opvang 
georganiseerd voor meisjes, die niet meer naar huis 
konden en zich angstig voelden. Ze sliepen op de grond 
in de bibliotheek.

De VVSL dicht
De universiteit werd gesloten en een paar dagen later 
kwamen de Duitsers ook naar het Clubgebouw van de 
VVSL op Rapenburg 65, toch nog tegen de verwachting 
van de studentes in. Maar een uur voor de komst van de 
Duitsers werden ze al gewaarschuwd door het ‗Corps‘ 
(Minerva). De kast in de bestuurskamer waarin alle 
financiële administratie zat, was voor de Duitsers het 
interessantst: ―Er was immers net een nieuw jaar 
aangekomen, iedereen die had betaald zat in de 
administratie. Wij hadden nog een dag om wat spullen 
op te halen, maar die kast werd direct verzegeld. Daarna 
werd de bestuurskamer verzegeld en het gebouw 
afgesloten. Het was afgelopen met de VVSL door deze 
Duitse maatregelen. Dat hadden wij niet verwacht. Bij 
het Corps gebeurde hetzelfde. Ik werd nog 
verordonneerd om in Den Haag op het Plein te komen, 
waar de Duitsers zich toen in onze ministeries genesteld 
hadden. Ik moest verantwoording afleggen over de 
VVSL en als queastrix vooral over de financiën. Of we 
niet stiekem ergens anders nog geld weggestopt hadden. 
Hadden we dat maar gedaan. Het was een zware gang 
en de eerste, directe confrontatie met de bezettende 
macht.‖

Verzet
Veel mensen hadden het gevoel dat hier wat tegen 
gedaan moest worden, maar wat en hoe? De studenten 
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vormden volgens Else Exalto de aangewezen groep om 
zich met verzet bezig te houden, omdat ze nog geen 
verplichtingen hadden, nog geen verantwoordelijkheid 
voor een gezin droegen of iets dergelijks en meestal uit 
een milieu kwamen waarin het financieel wel goed ging 
en omdat ze veel contacten hadden. Zo kwam zijzelf in 
contact met Het Parool, toen een illegale krant. ―Daar 
heb ik heel veel koeriersdiensten voor gedaan en met 
koffers gesleept vol met pakken Parool die overal in het 
land bezorgd moesten worden. Ik kreeg, en dat vond ik 
geweldig, van mijn ouders een algemeen
treinabonnement. Zij leefden erg mee met alles. Dat 
vind ik nu nog heel bijzonder. Ik kon dus het hele land 
doorreizen, wanneer en waarheen dat maar naar nodig 
was en zo kon ik dus overal mijn taken vervullen. Een 
bijkomend voordeel was dat ik mijn hele kandidaats 
biologie in de trein heb geleerd. Ik had altijd mijn 
dictaten bij me. Bovendien was dat een heerlijk 
onschuldig beeld, dat meisje dat met haar schriften bezig 
was. Ik voelde me daardoor heel veilig: niemand kon 
aan me zien dat er naast me een loodzware koffer stond 
vol illegale spullen.‖

Studie in de oorlog
―Ik had het geluk in de oorlog als assistente biologie in 
Utrecht te mogen komen, als ‗assistente buiten bezwaar 
van ‗s Rijks Schatkist‘ een hele mond vol. Dat betekende 
dat je geen cent kreeg, maar ook geen collegegeld 
hoefde betalen, dus er zat toch wel een soort beloning 
in. De sfeer in Utrecht was op de verschillende 
instituten erg goed. Zo heb ik met de hoofdassistent van 
Botanie avonden lang vuile aceton gedestilleerd en het 
schone product opgevangen. Waar dat voor was? De 
inlichtingendiensten werkten met films en die films 
moesten voordat ze werden opgestuurd 
ondergedompeld worden in aceton. Aceton loste 
namelijk de gelatine of zoiets-wat voor stofje het precies 
was weet ik niet meer- in het filmpje op, waardoor het 
filmrolletje kleiner en dunner werd en dus makkelijker 
om te verstoppen en mee te nemen. In Nederland was 
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anders bezig was. Hij heeft me toen de sleutel van de 
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dan kan je wanneer je wel tijd hebt verder met je 
onderzoek!‖ 

Afgestudeerd
Vlak na de oorlog is Else Exalto getrouwd met Willem 
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Biologie is een lange, veeleisende studie en toen ik 
trouwde heb ik als voorwaarde gesteld dat ik zou 
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doctoraal begonnen. Mijn man was kort voor de oorlog 
met rechten begonnen, maar toen werd hij in dienst 
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die een carrière probeerde op te bouwen. Tegenwoordig
zou je je kinderen misschien naar een crèche brengen, 
maar dat bestond toen nog niet. Ik heb tien jaar voor 
mijn gezin gezorgd. Toen werd ik opgebeld door een 
rector van een lyceum. Hij zocht een biologieleraar. Ik 
had altijd gezegd dat ik alles wilde doen, maar lesgeven, 
dat nooit! Maar nu vond ik dat er veel geld in mijn 
opleiding was gestopt, dat ik een diploma had en 
daarom heb ik het aanbod aangenomen. Ik heb vijf jaar 
les gegeven aan de eindexamenklassen HBS-b en 
gymnasium bèta. Daarna heb ik 16 jaar gewerkt op de 
afdeling anatomie van de medische faculteit van de 
Erasmus Universiteit. Maar parttime, altijd parttime. Dat 
kon toen niet anders.‖ ◄
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Bewoners vertellen
Door Peter van Zonneveld

Alexander Verhuell (1822-1897) – Student met honden

De lerares Frans en de jongens
Wanneer Peter van Zonneveld over de Jan van 
Houtkade loopt, moet hij altijd denken aan zijn lerares 
Frans. ‗Op nummer 13, in dat kleine huisje, woonde in 
het begin van de jaren zestig juffrouw M. Ik zat in de 
tweede klas van het Bonaventura-lyceum. Wij waren 
allemaal zeer van haar gecharmeerd. Als je langs haar 
huisje fietste, hingen er vaak kleurige slipjes en behaatjes 
aan de lijn in de voortuin. Dat sprak zeer tot de 
verbeelding van ons, dertienjarigen. Ik herinner me hoe 
ze op een dag op het bord stond te schrijven, laten we 
zeggen papa fume une pipe. Ze had een rok aan van rose 
tweed. Onder dat schrijven schudde haar derrière 
zachtjes heen en weer. We keken gefascineerd toe, want 
op die leeftijd gaat er een wereld voor je open. Iemand 
floot. Als door een wesp gestoken draaide ze zich om. 
―Wie deed dat?‖, schreeuwde ze meer dan ze riep. 
Achterin de klas ging een vinger omhoog. ―Ik 
juffrouw‖, zei Jan Blom,  de kalmte zelve. ―Uit 
bewondering‖, voegde hij er nog aan toe. Ze kreeg een 
kleur als vuur.

Vosmaer en Kneppelhout
Op Rapenburg 48 was de lagere school die Peter van 
Zonneveld eind jaren vijftig bezocht. Iets verderop, aan 
de overkant op Rapenburg 83, een dubbel woonhuis, 
heeft de schrijver en mecenas Jan Kneppelhout 
jarenlang gewoond. ‗Ik weet nog dat er in dat pand een 

winkeltje was met tekenspullen en kantoorbehoeften. 
Soms ging je daar een potlood kopen. De eigenaar was 
een bleke man met een vlinderdas, die nooit blij leek te 
zijn met je bezoek. Boze tongen beweerden dat hij in 
zijn studententijd het Corps had opgelicht. Hij was een 
nazaat van de schrijver Carel Vosmaer. In dat huis was 
ook het familiearchief ondergebracht. Frédéric Bastet, 
schrijver en archeoloog, heeft me wel eens verteld, hoe 
hij daar de hele zomer van 1966 op een snikhete zolder 
aan zijn Vosmaer biografie heeft zitten werken. Nog 
later kwam ik er achter, dat precies honderd jaar eerder, 
in 1866, de Deense sprookjesverteller Hans Christiaan 
Andersen daar drie dagen bij de familie Kneppelhout 
heeft gelogeerd. Hij vond mevrouw Kneppelhout die 
hem allerhartelijkst ontving, jong en bepaald knap, zoals 
hij in zijn dagboek schreef.‘ 

Frédéric Bastet en Elvis Presley
Peter van Zonneveld was bevriend met Boudewijn 
Büch. Ze liepen vaak samen door de stad. Zo kwamen 
ze een keer de schrijver Frédéric Bastet tegen, die ook 
biograaf van Couperus was. ‗Ik weet nog dat we een 
keer over het Gerecht liepen toen Bastet naderde, met 
een groot pak onder zijn arm, grauw papier met een 
touw er kruislings omheen gebonden. ―Wat heb jij 
nou?‖, vroeg Boudewijn. Opgetogen vertelde Bastet dat 
hij zojuist de roze smoking had verworven waarin 
Couperus zijn voordrachten hield. Hij was er dolblij 
mee. In augustus 1977, ik weet het nog precies, kwam 
Boudewijn, die een zwarte rouwband om zijn arm 
droeg, Bastet tegen op de Papengracht. Deze vroeg 
bezorgd wie er dood was. ―Elvis Presley‖, zei 
Boudewijn. Dat je daarvoor met een rouwband door de 
stad liep, vond Bastet bespottelijk.‘ 

De Leidsche Courant
Op de Papengracht was toen De Leidsche Courant
gevestigd. Peter van Zonneveld schreef er wel eens 
stukjes voor, toen hij nog op de middelbare school zat. 
‗Die ging ik dan brengen bij de heer Roozen, de 
hoofdredacteur, een vriend van mijn vader. Hij had een 
prachtig boek geschreven over zijn zwerftochten door 
de oude stad, Dit is Leiden… Ik kende het bijna uit mijn 
hoofd. In die tijd maakte ik met mijn vriend Arno van 
Berge Henegouwen een kanotocht door de Leidse 
grachten. Zo gingen we ook onder het Kort Rapenburg 
door, plat op onze rug liggend in de boot. Mijn verslag 
van die tocht in de krant leverde brieven van 
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verontruste lezers op. Ik had namelijk beweerd dat in de 
kelders onder de Hoogstraat binnenkort nachtclubs 
gevestigd zouden worden. Dat was niet zo. Later kreeg 
ik toch nog in zekere zijn  gelijk, want nu is daar het 
terras van Annie‘s verjaardag. De heer Roozen is één 
keer heel boos op mij geworden. Ik had de eerste prijs 
gewonnen bij het Welsprekendheidsconcours voor 
Leidse scholieren. In het (anonieme) stukje voor de 
krant had ik in mijn jeugdige overmoed de verleiding 
niet kunnen weerstaan mijn kwaliteiten breed uit te 
meten. Toen moet Roozen op de redactie hebben 
uitgeroepen:‖Is die jongen nou helemaal belazerd?‖ 

Godfried Bomans en Charles Dickens
Op Breestraat 85 was in die jaren Restaurant Van der 
Heyden gevestigd. In december 1966 werd daar het 
tienjarig bestaan gevierd van de Dutch Dickens 
Fellowship, waar Godfried Bomans president van was. 
Peter van Zonneveld had in de schoolkrant een stuk 
over Dickens geschreven. ‗Dat had ik opgestuurd naar 
Haarlem, en toen werd ik uitgenodigd om toe te treden. 
Als zeventienjarige was ik het jongste lid. Een half jaar 
later was dat diner in Leiden. Ik zal het mijn leven niet 
vergeten. Bomans was zo vrolijk, geestig en 
welbespraakt. De virtuoze manier waarop hij sprekers 
in- en uitleidde, met prachtige improvisaties. Ik 
bewonderde hem zeer. Zelf heb ik toen mijn eerste 
tafelspeech gehouden, over Dickens en Leiden, over de 
invloed die Dickens op Leidse studenten als Nicolaas 
Beets heeft uitgeoefend. Ik schreef een stuk over het 
feest voor de Leidse Courant. Dat stuurde ik op aan 
Bomans, en ik kreeg toen een hele aardige brief terug, 
op 22 december 1966, exact vijf jaar voor zijn dood. 
Over wat ik aan tafel te berde had gebracht, schreef hij: 
―Dat weet bijna niemand.‖ Dit was helemaal niet zo, 
begreep ik later, maar toen wist ik dat nog niet. Aan het 
slot van zijn brief vertelde hij dat hij terugwandelend 
over de Breestraat een kleine gedenksteen had gezien 
voor een zekere Pieter Bas, met twee jaartallen. ―Kent u 
die?‖ vroeg hij.‘

Karel van het Reve
Karel van het Reve, de geleerde broer van Gerard, was 
hoogleraar Slavistiek in Leiden. Hij kon smakelijk 
vertellen over die keer in de winter dat hij met zijn auto 
het Rapenburg inreed. Later heeft hij dat ook 
opgeschreven. Peter van Zonneveld: ‗Het was mij 
bekend waar hij te water was geraakt. Ik vroeg hem een 
keer: ―Karel, wist je dat aan de overkant van de plek 

waar jij het Rapenburg inreed, Hugo de Groot nog als 
student op kamers heeft gewoond?‖ Hij keek me aan en 
zei: ―Op dat moment was ik mij dit niet bewust.‖ 
Tijdens literaire wandelingen wijs ik de plek des onheils 
graag aan. Ik heb de hele geschiedenis ook wel eens bij 
de Rotary Club verteld. Na een warme lunch mocht ik 
een voordracht houden over het Leidse literaire leven. 
Al die oude kerels vielen prompt in slaap. Ik zal jullie 
krijgen, dacht ik. Ik vertelde het verhaal van a tot z, ook 
over hoe Karels leven was gered door een bouwvakker. 
Die had een ladder gehaald, hem tegen de wallekant 
gezet en geroepen: ―KOM ERUIT, KLOOTZAK!‖ Dat 
laatste riep ik zó hard door de zaal dat iedereen meteen 
klaar wakker was en schuldbewust om zich heen keek. 
Wat waren ze geschrokken.‘

Studenten, honden en beren
In de jaren zeventig van de vorige eeuw, toen Peter van 
Zonneveld in Amsterdam studeerde, kwam hij geregeld 
zijn Leidse vrienden opzoeken. ‗Veel studenten hadden 
toen een hond, merkwaardig genoeg. Het was de tijd dat 
meisjes gingen breien op college. Vrouwelijke docenten 
soms ook, heb ik me laten vertellen. Bij de ingang van 
de universiteitsbibliotheek, aan het Rapenburg hing toen 
een bord met de tekst Verboden voor honden. Het leek wel 
de zeventiende eeuw, toen de honden zelfs in het 
Theatrum Anatomicum rondliepen, dat daar toen 
gevestigd was. In de tijd van Klikspaan en Hildebrand, 
de eerste helft negentiende eeuw, hadden studenten ook 
vaak een hond, bij voorkeur een grote, vooral om de 
Leidse burgerij mee te bruuskeren. In de Gedichten van 
den Schoolmeester is één van die honden vereeuwigd: een 
Newfoundlandse hond, die Van Rijn heette. In een 
tweespraak tussen twee beroemde honden heet het: 

Ben jy dat, Van Rijn, met je nieuwen staart?
Wel neen; ’t is dezelfde als alle dag; maar ik heb juist verhaird.



Vereniging voor de Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West           16

Bewoners vertellen
Door Peter van Zonneveld

Alexander Verhuell (1822-1897) – Student met honden

De lerares Frans en de jongens
Wanneer Peter van Zonneveld over de Jan van 
Houtkade loopt, moet hij altijd denken aan zijn lerares 
Frans. ‗Op nummer 13, in dat kleine huisje, woonde in 
het begin van de jaren zestig juffrouw M. Ik zat in de 
tweede klas van het Bonaventura-lyceum. Wij waren 
allemaal zeer van haar gecharmeerd. Als je langs haar 
huisje fietste, hingen er vaak kleurige slipjes en behaatjes 
aan de lijn in de voortuin. Dat sprak zeer tot de 
verbeelding van ons, dertienjarigen. Ik herinner me hoe 
ze op een dag op het bord stond te schrijven, laten we 
zeggen papa fume une pipe. Ze had een rok aan van rose 
tweed. Onder dat schrijven schudde haar derrière 
zachtjes heen en weer. We keken gefascineerd toe, want 
op die leeftijd gaat er een wereld voor je open. Iemand 
floot. Als door een wesp gestoken draaide ze zich om. 
―Wie deed dat?‖, schreeuwde ze meer dan ze riep. 
Achterin de klas ging een vinger omhoog. ―Ik 
juffrouw‖, zei Jan Blom,  de kalmte zelve. ―Uit 
bewondering‖, voegde hij er nog aan toe. Ze kreeg een 
kleur als vuur.

Vosmaer en Kneppelhout
Op Rapenburg 48 was de lagere school die Peter van 
Zonneveld eind jaren vijftig bezocht. Iets verderop, aan 
de overkant op Rapenburg 83, een dubbel woonhuis, 
heeft de schrijver en mecenas Jan Kneppelhout 
jarenlang gewoond. ‗Ik weet nog dat er in dat pand een 

winkeltje was met tekenspullen en kantoorbehoeften. 
Soms ging je daar een potlood kopen. De eigenaar was 
een bleke man met een vlinderdas, die nooit blij leek te 
zijn met je bezoek. Boze tongen beweerden dat hij in 
zijn studententijd het Corps had opgelicht. Hij was een 
nazaat van de schrijver Carel Vosmaer. In dat huis was 
ook het familiearchief ondergebracht. Frédéric Bastet, 
schrijver en archeoloog, heeft me wel eens verteld, hoe 
hij daar de hele zomer van 1966 op een snikhete zolder 
aan zijn Vosmaer biografie heeft zitten werken. Nog 
later kwam ik er achter, dat precies honderd jaar eerder, 
in 1866, de Deense sprookjesverteller Hans Christiaan 
Andersen daar drie dagen bij de familie Kneppelhout 
heeft gelogeerd. Hij vond mevrouw Kneppelhout die 
hem allerhartelijkst ontving, jong en bepaald knap, zoals 
hij in zijn dagboek schreef.‘ 

Frédéric Bastet en Elvis Presley
Peter van Zonneveld was bevriend met Boudewijn 
Büch. Ze liepen vaak samen door de stad. Zo kwamen 
ze een keer de schrijver Frédéric Bastet tegen, die ook 
biograaf van Couperus was. ‗Ik weet nog dat we een 
keer over het Gerecht liepen toen Bastet naderde, met 
een groot pak onder zijn arm, grauw papier met een 
touw er kruislings omheen gebonden. ―Wat heb jij 
nou?‖, vroeg Boudewijn. Opgetogen vertelde Bastet dat 
hij zojuist de roze smoking had verworven waarin 
Couperus zijn voordrachten hield. Hij was er dolblij 
mee. In augustus 1977, ik weet het nog precies, kwam 
Boudewijn, die een zwarte rouwband om zijn arm 
droeg, Bastet tegen op de Papengracht. Deze vroeg 
bezorgd wie er dood was. ―Elvis Presley‖, zei 
Boudewijn. Dat je daarvoor met een rouwband door de 
stad liep, vond Bastet bespottelijk.‘ 

De Leidsche Courant
Op de Papengracht was toen De Leidsche Courant
gevestigd. Peter van Zonneveld schreef er wel eens 
stukjes voor, toen hij nog op de middelbare school zat. 
‗Die ging ik dan brengen bij de heer Roozen, de 
hoofdredacteur, een vriend van mijn vader. Hij had een 
prachtig boek geschreven over zijn zwerftochten door 
de oude stad, Dit is Leiden… Ik kende het bijna uit mijn 
hoofd. In die tijd maakte ik met mijn vriend Arno van 
Berge Henegouwen een kanotocht door de Leidse 
grachten. Zo gingen we ook onder het Kort Rapenburg 
door, plat op onze rug liggend in de boot. Mijn verslag 
van die tocht in de krant leverde brieven van 

17

verontruste lezers op. Ik had namelijk beweerd dat in de 
kelders onder de Hoogstraat binnenkort nachtclubs 
gevestigd zouden worden. Dat was niet zo. Later kreeg 
ik toch nog in zekere zijn  gelijk, want nu is daar het 
terras van Annie‘s verjaardag. De heer Roozen is één 
keer heel boos op mij geworden. Ik had de eerste prijs 
gewonnen bij het Welsprekendheidsconcours voor 
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Haarlem, en toen werd ik uitgenodigd om toe te treden. 
Als zeventienjarige was ik het jongste lid. Een half jaar 
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―Dat weet bijna niemand.‖ Dit was helemaal niet zo, 
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voor een zekere Pieter Bas, met twee jaartallen. ―Kent u 
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student op kamers heeft gewoond?‖ Hij keek me aan en 
zei: ―Op dat moment was ik mij dit niet bewust.‖ 
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de Rotary Club verteld. Na een warme lunch mocht ik 
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Al die oude kerels vielen prompt in slaap. Ik zal jullie 
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een bord met de tekst Verboden voor honden. Het leek wel 
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gevestigd was. In de tijd van Klikspaan en Hildebrand, 
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Ook bij Piet Paaltjens kom je zulke honden tegen:

Zijn goudblonde lokken en knevel,
Zijn geestvolle neus en mond
Zijn vergeetmijnietblik, zijn tenorstem
En zijn New-Foundlandsche hond

En ook in de tekeningen van Alexander Verhuell, de 
illustrator van Klikspaan, die op Rapenburg 1 woonde. 
Daar zijn ze vaak in gezelschap van beren. Beren?  Ja, 
een beer was in studententaal een ander woord voor 
schulden of schuldeisers. Daar konden ze het soms 
behoorlijk benauwd van krijgen.
Grappig, nu zou niemand het meer in zijn hoofd halen 
om een hond mee te nemen naar college of de burgerij 
daarmee lastig te vallen. Voor wie dat laatste nastreeft, is 
het tegenwoordig handiger om geluidboxen buiten te 
zetten.‘◄

Bewoners vertellen
Hedendaags studentenleven
Door Clariet Boeye

De zomer is bijna voorbij, de  rust lijkt voorgoed 
voorbij. De El Cid week is begonnen, overal lopen 
groepjes eerstejaars door de stad achter ouderejaars aan 
die hen wegwijs moeten maken in hun nieuwe habitat. 
De studentenverenigingen wedijveren om het luidst om 
nieuwe leden te werven. De gemeente wil zich blijkbaar 
ook profileren: op het plein bij het gemeentehuis staat 
een Carrièrebus. Ter opluistering dreunt oorverdovende 
muziek over het plein en de rest van de stad. Leiden is 
een leuke stad! zal de boodschap zijn. Studeren lijkt een 
lawaaiige bezigheid. Bij alle studentenverenigingen  
begint het ritmische gedreun om een uur of vier, en op 

sommige locaties houdt het tot een uur of vier in de 
ochtend aan. Ik slaap met oordoppen, want anders lig ik 
de halve nacht wakker. Overdag wapen ik me ertegen 
door me te verbeelden dat het gedreun een soort 
reusachtig kloppend moederhart is. Veilig terug naar de 
baarmoeder, is dat waar studenten naar verlangen? Niet 
meer hoeven denken, je in slaap laten sussen door 
verdovend lawaai, meedeinen met de massa in de 
geluidsgolven van een soort oersoep? Wie weet. 

Andere geluiden
Toch zijn er ook andere geluiden. Zo kregen 
omwonenden van het meisjeshuis van Rapenburg 52, 
het Heksenhuis, een uitnodiging voor een buurtborrel. 
De meisjes hadden gemerkt, dat omwonenden last 
hadden gehad van een huisfeestje dat ze in het voorjaar 
hadden gegeven. Met een buurtborrel wilden ze hun 
excuses daarvoor aanbieden. Een bijzonder sympathiek 
gebaar. Ik ben een van hun buren en in de nu ruim tien 
jaar dat ik hier woon, heb ik niet eerder zo‘n uitnodiging 
gehad. Het was een mooie avond, dus de meisjes 
hadden een grote tafel op straat gezet, met allerlei 
borrelhapjes en drankjes. Ze zaten er feestelijk bij. Ze 
hadden in het raam twee geluidsboxen geplaatst om hun 
goede wil te onderstrepen met muziek. Na enige 
aarzeling vroeg ik of ze de muziek uit wilden zetten, 
omdat die nou juist voor omwonenden niet hoefde. Dat 
deden ze bereidwillig, maar ook met een lichte 
verbazing.

Een feestje
Helaas was ik lange tijd hun enige gast, maar het was er 
niet minder gezellig om. Toen ze hoorden dat ik ook in 
Leiden gestudeerd had en lid was geweest van de VVSL 
vroegen ze nieuwsgierig hoe het vroeger was. Anders, 
heel anders. Vroeger was het studentenhuis waar je 
woonde niet zo belangrijk als nu, je deed veel minder 
dingen samen. Nu dragen  de meisjes van een huis 
allemaal kleren in dezelfde kleuren, bij voorbeeld als ze 
hun ouders hebben uitgenodigd voor een lunch, en nu 
vier je alles op straat als het weer het toelaat. Mèt 
muziek natuurlijk, als je geen knorrige buurvrouw hebt 
die verzoekt de muziek onmiddellijk uit te zetten. 
Vroeger waren wij ons niet zo bewust van de omgeving 
en hielden evenmin rekening met onze buren, maar we 
hadden domweg veel minder mogelijkheden op 
technisch gebied zoals geluidsversterkers en geluids-
boxen, en we bleven binnen. We zaten niet op straat. 
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O tijden, o zeden
Tot mijn verbazing bleken ook de meisjes wel eens last 
te hebben van te harde muziek, namelijk uit een aan hun 
binnenplaats grenzend jongenshuis aan de achterkant. Ik 
begreep dat een vriendelijk verzoek om de muziek 
zachter te zetten kon leiden tot een tegengestelde 
reactie: beeldscherm voor het raam uitkijkend op de
binnenplaats, pornofilm erop en het geluid extra hard 
aangezet. Tja. Op hun vraag wat ik vond van de fusie 
van de VVSL met Minerva, antwoordde ik dat het er zo 
te horen niet op leek dat de positie van de meisjes erop 
verbeterd was. Misschien dat daarom hun huis voor de 
meisjes een grotere rol is gaan spelen, als tegenwicht. 
Want de meeste studentenhuizen zijn nog niet gemengd. 
Maar toen ik vertelde dat wij als VVS-èles niet langs de 
sociëteit van Minerva in de Breestraat mochten lopen, 
en dat je voor de rest van je studententijd als ―poes‖ 
door het leven ging als je een keer gesignaleerd was in 
het Wallon aan het Rapenburg,  schoten de meisjes op 
hun beurt in een ongelovige lach.

Wat is er veranderd? 
Later, toen er nog twee gasten kwamen, kregen we een 
rondleiding door het huis. Het zag er fris en vrolijk en 
ook goed georganiseerd uit. In de gang een flinke 
voorraad schoonmaakspullen netjes in een open kast. 
Vrolijke schilderingen en teksten op de muren. Een 
wand met foto‘s van de bewoners. Een open centraal 
trappenhuis met een moderne metalen trap naar de vier 
verdiepingen,  hier en daar een wasrekje met drogende 
was. Eigenlijk deed het me een beetje denken aan een 
binnenplaats in een appartementengebouw in een 
Italiaanse stad. Een kijkje in de leuk ingerichte kamers 
leerde me nog een verschil met vroeger: in alle kamers 
een groot tweepersoonsbed. Ondenkbaar in onze tijd. 
Was dat dan niet onhandig? Heel onhandig, inderdaad. 
Maar sommige dingen veranderen niet: zo zwaait in een 
jongenshuis verderop de huishoudelijke hulp, Rie, de 
scepter, vertelden ze. Op de twee dagen dat ze daar de 
boel op orde brengt, worden de jongens allemaal voor 
negenen hun bed uitgejaagd. Aan de studie, naar college! 
Rie werkt daar al ruim zestig jaar. Zij moet tachtig plus 
zijn. Van meisjesbezoek houdt ze niet. Als Rie daar 
lucht van krijgt, legt ze iets vies, een dode rat 
bijvoorbeeld, in het bed. Maar nu dwaal ik af. 

Generatiekloof
Niet alleen de meisjes van Rapenburg 52 geven blijk van 
begrip voor de klachten uit hun omgeving. Zo vertelde 

een buurman van het Wallon mij, dat hij en zijn vrouw 
een hotelkamer aangeboden hadden gekregen voor de 
nacht dat de jongens een feest gaven. Ook het 
studentenhuis bij mij aan de overkant begint begrip te 
tonen als ik ze vraag de muziek uit te zetten. Ze bieden 
daarbij nu zelfs hun excuses aan. Ook het bestuur van 
Augustinus geeft er blijk van begrip te hebben voor de 
overlast die ze soms veroorzaken. Alle omwonenden 
van de sociëteit van Augustinus kregen vóór de El Cid 
week een brief met de aankondiging van hun 
programma en telefoonnummers voor eventuele 
klachten.  Werkelijk heel attent. Maar of het helpt? Dat 
helaas niet, het blijkt onmogelijk het geluid in te 
dammen. Het is zonneklaar dat er met betrekking tot 
muziekkeuze en geluidssterkte van de huidige studenten 
sprake is van een generatiekloof. 
Hoe minder er van iets is, hoe kostbaarder, dat geldt 
zeker voor stilte in de stad. De gierzwaluwen weten wat 
ze doen als ze de stad begin augustus verlaten.◄

Kunst en Cultuur in de wijk
Rapenburgconcert
Door Clariet Boeye

Zo, dat hebben we weer achter de rug, het driedaagse 
Rapenburgconcert op 27, 28 en 29 augustus.
Het weer zat niet mee tijdens die afgelopen dagen. Het 
was ronduit koud, nat en winderig. De eerste avond viel 
nog wel mee, toen was het alleen maar koud. Ook het 
lawaai viel mee, tenminste tijdens het eerste deel van het 
programma: ―licht klassieke toppers, smeuïg gebracht 
door Nederlands bekendste klassieke zanger.‖ Te weten 
Ernst Daniel Smid met orkest. Het voordeel van licht 
klassiek is dat het geen allesdoordringende beat heeft. 
Maar of Ernst Daniel Smid veel zin in de avond had valt 
te betwijfelen. Tegen het einde zei hij tot verbazing van 
het publiek zoiets als ―Gelukkig, we zijn bijna klaar.‖ 
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Ook bij Piet Paaltjens kom je zulke honden tegen:

Zijn goudblonde lokken en knevel,
Zijn geestvolle neus en mond
Zijn vergeetmijnietblik, zijn tenorstem
En zijn New-Foundlandsche hond

En ook in de tekeningen van Alexander Verhuell, de 
illustrator van Klikspaan, die op Rapenburg 1 woonde. 
Daar zijn ze vaak in gezelschap van beren. Beren?  Ja, 
een beer was in studententaal een ander woord voor 
schulden of schuldeisers. Daar konden ze het soms 
behoorlijk benauwd van krijgen.
Grappig, nu zou niemand het meer in zijn hoofd halen 
om een hond mee te nemen naar college of de burgerij 
daarmee lastig te vallen. Voor wie dat laatste nastreeft, is 
het tegenwoordig handiger om geluidboxen buiten te 
zetten.‘◄

Bewoners vertellen
Hedendaags studentenleven
Door Clariet Boeye

De zomer is bijna voorbij, de  rust lijkt voorgoed 
voorbij. De El Cid week is begonnen, overal lopen 
groepjes eerstejaars door de stad achter ouderejaars aan 
die hen wegwijs moeten maken in hun nieuwe habitat. 
De studentenverenigingen wedijveren om het luidst om 
nieuwe leden te werven. De gemeente wil zich blijkbaar 
ook profileren: op het plein bij het gemeentehuis staat 
een Carrièrebus. Ter opluistering dreunt oorverdovende 
muziek over het plein en de rest van de stad. Leiden is 
een leuke stad! zal de boodschap zijn. Studeren lijkt een 
lawaaiige bezigheid. Bij alle studentenverenigingen  
begint het ritmische gedreun om een uur of vier, en op 

sommige locaties houdt het tot een uur of vier in de 
ochtend aan. Ik slaap met oordoppen, want anders lig ik 
de halve nacht wakker. Overdag wapen ik me ertegen 
door me te verbeelden dat het gedreun een soort 
reusachtig kloppend moederhart is. Veilig terug naar de 
baarmoeder, is dat waar studenten naar verlangen? Niet 
meer hoeven denken, je in slaap laten sussen door 
verdovend lawaai, meedeinen met de massa in de 
geluidsgolven van een soort oersoep? Wie weet. 

Andere geluiden
Toch zijn er ook andere geluiden. Zo kregen 
omwonenden van het meisjeshuis van Rapenburg 52, 
het Heksenhuis, een uitnodiging voor een buurtborrel. 
De meisjes hadden gemerkt, dat omwonenden last 
hadden gehad van een huisfeestje dat ze in het voorjaar 
hadden gegeven. Met een buurtborrel wilden ze hun 
excuses daarvoor aanbieden. Een bijzonder sympathiek 
gebaar. Ik ben een van hun buren en in de nu ruim tien 
jaar dat ik hier woon, heb ik niet eerder zo‘n uitnodiging 
gehad. Het was een mooie avond, dus de meisjes 
hadden een grote tafel op straat gezet, met allerlei 
borrelhapjes en drankjes. Ze zaten er feestelijk bij. Ze 
hadden in het raam twee geluidsboxen geplaatst om hun 
goede wil te onderstrepen met muziek. Na enige 
aarzeling vroeg ik of ze de muziek uit wilden zetten, 
omdat die nou juist voor omwonenden niet hoefde. Dat 
deden ze bereidwillig, maar ook met een lichte 
verbazing.

Een feestje
Helaas was ik lange tijd hun enige gast, maar het was er 
niet minder gezellig om. Toen ze hoorden dat ik ook in 
Leiden gestudeerd had en lid was geweest van de VVSL 
vroegen ze nieuwsgierig hoe het vroeger was. Anders, 
heel anders. Vroeger was het studentenhuis waar je 
woonde niet zo belangrijk als nu, je deed veel minder 
dingen samen. Nu dragen  de meisjes van een huis 
allemaal kleren in dezelfde kleuren, bij voorbeeld als ze 
hun ouders hebben uitgenodigd voor een lunch, en nu 
vier je alles op straat als het weer het toelaat. Mèt 
muziek natuurlijk, als je geen knorrige buurvrouw hebt 
die verzoekt de muziek onmiddellijk uit te zetten. 
Vroeger waren wij ons niet zo bewust van de omgeving 
en hielden evenmin rekening met onze buren, maar we 
hadden domweg veel minder mogelijkheden op 
technisch gebied zoals geluidsversterkers en geluids-
boxen, en we bleven binnen. We zaten niet op straat. 
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O tijden, o zeden
Tot mijn verbazing bleken ook de meisjes wel eens last 
te hebben van te harde muziek, namelijk uit een aan hun 
binnenplaats grenzend jongenshuis aan de achterkant. Ik 
begreep dat een vriendelijk verzoek om de muziek 
zachter te zetten kon leiden tot een tegengestelde 
reactie: beeldscherm voor het raam uitkijkend op de
binnenplaats, pornofilm erop en het geluid extra hard 
aangezet. Tja. Op hun vraag wat ik vond van de fusie 
van de VVSL met Minerva, antwoordde ik dat het er zo 
te horen niet op leek dat de positie van de meisjes erop 
verbeterd was. Misschien dat daarom hun huis voor de 
meisjes een grotere rol is gaan spelen, als tegenwicht. 
Want de meeste studentenhuizen zijn nog niet gemengd. 
Maar toen ik vertelde dat wij als VVS-èles niet langs de 
sociëteit van Minerva in de Breestraat mochten lopen, 
en dat je voor de rest van je studententijd als ―poes‖ 
door het leven ging als je een keer gesignaleerd was in 
het Wallon aan het Rapenburg,  schoten de meisjes op 
hun beurt in een ongelovige lach.

Wat is er veranderd? 
Later, toen er nog twee gasten kwamen, kregen we een 
rondleiding door het huis. Het zag er fris en vrolijk en 
ook goed georganiseerd uit. In de gang een flinke 
voorraad schoonmaakspullen netjes in een open kast. 
Vrolijke schilderingen en teksten op de muren. Een 
wand met foto‘s van de bewoners. Een open centraal 
trappenhuis met een moderne metalen trap naar de vier 
verdiepingen,  hier en daar een wasrekje met drogende 
was. Eigenlijk deed het me een beetje denken aan een 
binnenplaats in een appartementengebouw in een 
Italiaanse stad. Een kijkje in de leuk ingerichte kamers 
leerde me nog een verschil met vroeger: in alle kamers 
een groot tweepersoonsbed. Ondenkbaar in onze tijd. 
Was dat dan niet onhandig? Heel onhandig, inderdaad. 
Maar sommige dingen veranderen niet: zo zwaait in een 
jongenshuis verderop de huishoudelijke hulp, Rie, de 
scepter, vertelden ze. Op de twee dagen dat ze daar de 
boel op orde brengt, worden de jongens allemaal voor 
negenen hun bed uitgejaagd. Aan de studie, naar college! 
Rie werkt daar al ruim zestig jaar. Zij moet tachtig plus 
zijn. Van meisjesbezoek houdt ze niet. Als Rie daar 
lucht van krijgt, legt ze iets vies, een dode rat 
bijvoorbeeld, in het bed. Maar nu dwaal ik af. 

Generatiekloof
Niet alleen de meisjes van Rapenburg 52 geven blijk van 
begrip voor de klachten uit hun omgeving. Zo vertelde 

een buurman van het Wallon mij, dat hij en zijn vrouw 
een hotelkamer aangeboden hadden gekregen voor de 
nacht dat de jongens een feest gaven. Ook het 
studentenhuis bij mij aan de overkant begint begrip te 
tonen als ik ze vraag de muziek uit te zetten. Ze bieden 
daarbij nu zelfs hun excuses aan. Ook het bestuur van 
Augustinus geeft er blijk van begrip te hebben voor de 
overlast die ze soms veroorzaken. Alle omwonenden 
van de sociëteit van Augustinus kregen vóór de El Cid 
week een brief met de aankondiging van hun 
programma en telefoonnummers voor eventuele 
klachten.  Werkelijk heel attent. Maar of het helpt? Dat 
helaas niet, het blijkt onmogelijk het geluid in te 
dammen. Het is zonneklaar dat er met betrekking tot 
muziekkeuze en geluidssterkte van de huidige studenten 
sprake is van een generatiekloof. 
Hoe minder er van iets is, hoe kostbaarder, dat geldt 
zeker voor stilte in de stad. De gierzwaluwen weten wat 
ze doen als ze de stad begin augustus verlaten.◄

Kunst en Cultuur in de wijk
Rapenburgconcert
Door Clariet Boeye

Zo, dat hebben we weer achter de rug, het driedaagse 
Rapenburgconcert op 27, 28 en 29 augustus.
Het weer zat niet mee tijdens die afgelopen dagen. Het 
was ronduit koud, nat en winderig. De eerste avond viel 
nog wel mee, toen was het alleen maar koud. Ook het 
lawaai viel mee, tenminste tijdens het eerste deel van het 
programma: ―licht klassieke toppers, smeuïg gebracht 
door Nederlands bekendste klassieke zanger.‖ Te weten 
Ernst Daniel Smid met orkest. Het voordeel van licht 
klassiek is dat het geen allesdoordringende beat heeft. 
Maar of Ernst Daniel Smid veel zin in de avond had valt 
te betwijfelen. Tegen het einde zei hij tot verbazing van 
het publiek zoiets als ―Gelukkig, we zijn bijna klaar.‖ 
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Bij evenementen wordt volgens recent onderzoek het 
aantal mensen dat erop afkomt hoger geschat dan het 
werkelijke aantal, vanwege de marketing. Hoeveel 
bezoekers waren er die eerste avond bij het 
Rapenburgconcert? Mijn schatting is dat het er 500 
waren, hooguit. De volgende avond was het aantal
minder dan de helft. Toegegeven, het weer was toen 
veel slechter. Harde, stormachtige wind en bij vlagen 
striemende regen. De ‗superswingende Jazz Funk 
Formatie‘ gaf er dan ook een half uur voor het einde de 
brui aan. Tegen die tijd stonden er nog zo‘n 50 mensen 
welwillend te kleumen. Eén bezoekster hield er bijna tot 
het bittere einde de moed in en swingde langs de 
waterkant, tot ook zij kletsnat vluchtte onder een 
tentdoek. Ligt dat lage aantal nou echt aan het weer 
alleen? Dat geloof ik niet. Ik denk dat de 
programmering er ook mee te maken heeft. Het is 
allemaal erg middelmatig. Het zondagconcert is nog het 
leukste, deze keer met een meezing- en klap-
programma voor kinderen door de geschiedenis van de 
Jazz heen, onder leiding van saxofonistpedagoog, Rolf 
Delfos. Maar toen was het weer ook verschrikkelijk. 
Gelukkig mochten alle kinderen met hun ouders op het 
podium onder de enorme plastic koepel komen staan. 
Om terug te komen op de programmering: ik vroeg mij 
af wie daar verantwoordelijk voor is en haalde er de 
brief van de Stichting het Rapenburg Concert bij die van 
te voren aan alle omwonenden is gestuurd. Een keurige 
brief om iedereen uit de omgeving op de hoogte te 
stellen van het ophanden zijnde concert. In de kantlijn 
staan de leden van het Comité van aanbeveling vermeld, 
bestaande uit acht leden. Maar dat is vreemd. Als 
voorzitter wordt Prof. Dr. D. Breimer, Rector 
Magnificus, Universiteit Leiden genoemd. Is Prof. P. 
van der Heijden niet begin 2007 benoemd tot Rector 
Magnificus van de Universiteit Leiden? Ook Mr. E. 
Hazelhoff Roelfzema, auteur zit in het Comité. Die is 
helaas al overleden op 26 september 2007. En tenslotte 
Drs. A. Pechtold, Wethouder Cultuur van de Gemeente 
Leiden. Inderdaad, dat is hij geweest, tot en met het jaar 
2002. De anderen laat ik hier buiten beschouwing; dit is 
al genoeg om te constateren dat dit heel oud postpapier 
is. Wie nu in het aanbevelingscomité zitten, weet ik niet. 
Is er nog wel een aanbevelingscomité? Heeft de 
Stichting te kampen met geldproblemen? Misschien dat 
de programmering daarom zo middelmatig is. Is het te 
overwegen om het concert tot één dag te beperken en 
dan met een echt goed programma?◄

Berichten
Door Clariet Boeye, Inge Bochardt, Emiel de Jong, Jacqueline 
Mos, Marjolijn Pouw, Marcel Schikhof, Koert van der Velde, 
Jan O.Verbaan

Aalmarkt
De gemeente heeft de gevels aan de Aalmarkt 
opgeknapt. Die zien er goed uit, maar het deel achter 
het voormalige Hoogheemraadschapgebouw oogt nog 
steeds armoedig, net als de stegen in de buurt. Het 
wordt tijd dat er schot komt in de plannen voor het 
gebied. Dankzij vrijwillige inzet van leden van het 
Stadslab (www.stadslableiden.nl) is de overdekte 
doorgang van het voormalige postkantoor flink 
opgefleurd. De doorgang  is schoongemaakt, geverfd en 
er is een installatie geplaatst waardoor een voetganger 
die daar loopt tegelijk licht krijgt en een oer- Leids 
verhaal hoort van Peter Labruyère. 
Het oude postkantoor en het gebouw van het 
Hoogheemraadschap aan de Breestraat herbergen tot 
eind 2011 beeldend kunstenaars, fotografen, schrijvers, 
webdesigners, filmmakers, muzikanten, theatermakers, 
vormgevers, architecten en anderen uit de cultuursector. 
De stichting peenenui en cultuurfonds Leiden 
organiseren dat. Informatie vindt u op de website: 
www.openmakers.nl.
In het postkantoor zit Galerie De Pieter. En verder 
komt er waarschijnlijk aan het eind van het jaar een 
kledingwinkel op de begane grond van de oude 
Aalmarktschool. De gemeente heeft daarover een 
akkoord gesloten. (FP)

Breestraat 
De Breestraatschouw die de gemeente in augustus met 
de winkeliers- en de wijkvereniging zou houden kon 
helaas niet doorgaan. Het gaat niet goed met de 
Breestraat, er komen steeds meer winkels leeg te staan. 
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De gemeente wil tussen de plantenbakken 200 
fietsenrekken plaatsen. De winkeliersvereniging heeft 
hier bezwaar tegen. Het probleem van te weinig rekken 
doet zich vooral op zaterdag voor, omdat er dan veel 
mensen naar de markt gaan die hun fiets in de buurt 
willen stallen. Volgens de winkeliers lossen meer rekken 
het fietsparkeerprobleem niet op. Ze bieden geen fraaie 
aanblik en bemoeilijken laden en lossen. De vraag is ook 
waar de rekken moeten komen, op sommige plaatsen 
zijn de stoepen te smal. 

Wij delen die bezwaren, maar denken wel dat meer 
rekken het asociaal neerzetten van fietsen kan helpen 
verminderen. De gemeente zou nog eens goed met de 
winkeliersvereniging en ons moeten bekijken wat de 
beste oplossing is. Hoeveel rekken moeten erbij 
komen? Waar kunnen die het beste staan? De 
plantenbakken in de Breestraat worden vervangen door 
een nieuw model. Er rollen stenen door de mazen en de 
gemeente is bang voor schadeclaims. (KV)

Doelengracht
Onder de bewoners van de Doelengracht heerst gepaste 
blijdschap. In mei is het bestemmingsplan Binnenstad II 
met betrekking tot de plannen voor de Doelengracht 

behandeld in de raadscommissie Ruimte en Regio. Het 
bestemmingsplan is wat de gracht aangaat met een 
erratum aangenomen, d.w.z. dat de mogelijkheid voor 
36 plaatsen in de parkeergarage is geschrapt. Er mogen 
nu maximaal 18 plaatsen in een ondergrondse laag 
aangelegd worden. Ook is vastgelegd dat de 
monumentale beuk achter het Eva van Hoogeveenhofje 
bij eventuele toekomstige bouwactiviteiten onverkort 
beschermd zal blijven. Volgens een bericht in het 
Leidsch Dagblad van 21 mei ziet bouwbedrijf Burgy 
voorlopig af van de bouw van zes huizen in het ―gat‖, 
maar dat betekent niet dat er in de toekomst niet 
gebouwd zou kunnen worden. Het bestemmingsplan 
biedt nog steeds de mogelijkheid om op die plek zes 
huizen te bouwen met een bijbehorende ondergrondse 
garage. Vooralsnog zijn de omwonenden blij met de 
uitkomst van de onderhandelingen over het 
bestemmingsplan en ook met de mooie binnentuin die 
Burgy op de binnenplaats heeft aangelegd. (CB)

Hoefstraat
De gemeente heeft uit het fonds Wijkinitiatieven een 
bedrag toegekend van 2.500,- voor de realisatie van 
plantenbakken in het middendeel van de Hoefstraat.  
Bewoners zijn met de gemeente  bij de Bosrand 
winterharde vaste planten gaan uitzoeken en bakken. De 
andere delen van de straat komen ook aan de beurt. 
(MP)

Kaiserstraat en Rapenburg west
Op 16 juni hield de gemeente een informatieavond over 
de herinrichting van Kaiserstraat en het westelijke deel 
van het Rapenburg. Bezoekers konden zich aan de hand 
van ontwerptekeningen een beeld vormen van de 
plannen en vragen stellen. De avond werd goed 
bezocht.
Vooral de plannen voor de Kaiserstraat zijn ingrijpend. 
De bestrating is nu ver onder de norm. Er zijn 
problemen met de afwatering, boomwortels drukken de 
bestrating omhoog. Mede daardoor zijn de 
suikeresdoorns die er staan onstabiel geworden en 
dreigen om te vallen. De bomen zijn eigenlijk te groot 
voor de straat. Op grond van de uitslag van een 
bomenonderzoek is kappen volgens de gemeente 
onvermijdelijk, ondanks het feit dat de meeste bomen 
gezond zijn. Het voorstel is om de grote bomen aan 
beide einden van de straat te handhaven als een soort 
toegangspoorten. Tussenin zullen zoveel mogelijk 
kleinere bomen komen. Een mogelijk probleem bij de 
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Bij evenementen wordt volgens recent onderzoek het 
aantal mensen dat erop afkomt hoger geschat dan het 
werkelijke aantal, vanwege de marketing. Hoeveel 
bezoekers waren er die eerste avond bij het 
Rapenburgconcert? Mijn schatting is dat het er 500 
waren, hooguit. De volgende avond was het aantal
minder dan de helft. Toegegeven, het weer was toen 
veel slechter. Harde, stormachtige wind en bij vlagen 
striemende regen. De ‗superswingende Jazz Funk 
Formatie‘ gaf er dan ook een half uur voor het einde de 
brui aan. Tegen die tijd stonden er nog zo‘n 50 mensen 
welwillend te kleumen. Eén bezoekster hield er bijna tot 
het bittere einde de moed in en swingde langs de 
waterkant, tot ook zij kletsnat vluchtte onder een 
tentdoek. Ligt dat lage aantal nou echt aan het weer 
alleen? Dat geloof ik niet. Ik denk dat de 
programmering er ook mee te maken heeft. Het is 
allemaal erg middelmatig. Het zondagconcert is nog het 
leukste, deze keer met een meezing- en klap-
programma voor kinderen door de geschiedenis van de 
Jazz heen, onder leiding van saxofonistpedagoog, Rolf 
Delfos. Maar toen was het weer ook verschrikkelijk. 
Gelukkig mochten alle kinderen met hun ouders op het 
podium onder de enorme plastic koepel komen staan. 
Om terug te komen op de programmering: ik vroeg mij 
af wie daar verantwoordelijk voor is en haalde er de 
brief van de Stichting het Rapenburg Concert bij die van 
te voren aan alle omwonenden is gestuurd. Een keurige 
brief om iedereen uit de omgeving op de hoogte te 
stellen van het ophanden zijnde concert. In de kantlijn 
staan de leden van het Comité van aanbeveling vermeld, 
bestaande uit acht leden. Maar dat is vreemd. Als 
voorzitter wordt Prof. Dr. D. Breimer, Rector 
Magnificus, Universiteit Leiden genoemd. Is Prof. P. 
van der Heijden niet begin 2007 benoemd tot Rector 
Magnificus van de Universiteit Leiden? Ook Mr. E. 
Hazelhoff Roelfzema, auteur zit in het Comité. Die is 
helaas al overleden op 26 september 2007. En tenslotte 
Drs. A. Pechtold, Wethouder Cultuur van de Gemeente 
Leiden. Inderdaad, dat is hij geweest, tot en met het jaar 
2002. De anderen laat ik hier buiten beschouwing; dit is 
al genoeg om te constateren dat dit heel oud postpapier 
is. Wie nu in het aanbevelingscomité zitten, weet ik niet. 
Is er nog wel een aanbevelingscomité? Heeft de 
Stichting te kampen met geldproblemen? Misschien dat 
de programmering daarom zo middelmatig is. Is het te 
overwegen om het concert tot één dag te beperken en 
dan met een echt goed programma?◄

Berichten
Door Clariet Boeye, Inge Bochardt, Emiel de Jong, Jacqueline 
Mos, Marjolijn Pouw, Marcel Schikhof, Koert van der Velde, 
Jan O.Verbaan

Aalmarkt
De gemeente heeft de gevels aan de Aalmarkt 
opgeknapt. Die zien er goed uit, maar het deel achter 
het voormalige Hoogheemraadschapgebouw oogt nog 
steeds armoedig, net als de stegen in de buurt. Het 
wordt tijd dat er schot komt in de plannen voor het 
gebied. Dankzij vrijwillige inzet van leden van het 
Stadslab (www.stadslableiden.nl) is de overdekte 
doorgang van het voormalige postkantoor flink 
opgefleurd. De doorgang  is schoongemaakt, geverfd en 
er is een installatie geplaatst waardoor een voetganger 
die daar loopt tegelijk licht krijgt en een oer- Leids 
verhaal hoort van Peter Labruyère. 
Het oude postkantoor en het gebouw van het 
Hoogheemraadschap aan de Breestraat herbergen tot 
eind 2011 beeldend kunstenaars, fotografen, schrijvers, 
webdesigners, filmmakers, muzikanten, theatermakers, 
vormgevers, architecten en anderen uit de cultuursector. 
De stichting peenenui en cultuurfonds Leiden 
organiseren dat. Informatie vindt u op de website: 
www.openmakers.nl.
In het postkantoor zit Galerie De Pieter. En verder 
komt er waarschijnlijk aan het eind van het jaar een 
kledingwinkel op de begane grond van de oude 
Aalmarktschool. De gemeente heeft daarover een 
akkoord gesloten. (FP)

Breestraat 
De Breestraatschouw die de gemeente in augustus met 
de winkeliers- en de wijkvereniging zou houden kon 
helaas niet doorgaan. Het gaat niet goed met de 
Breestraat, er komen steeds meer winkels leeg te staan. 
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De gemeente wil tussen de plantenbakken 200 
fietsenrekken plaatsen. De winkeliersvereniging heeft 
hier bezwaar tegen. Het probleem van te weinig rekken 
doet zich vooral op zaterdag voor, omdat er dan veel 
mensen naar de markt gaan die hun fiets in de buurt 
willen stallen. Volgens de winkeliers lossen meer rekken 
het fietsparkeerprobleem niet op. Ze bieden geen fraaie 
aanblik en bemoeilijken laden en lossen. De vraag is ook 
waar de rekken moeten komen, op sommige plaatsen 
zijn de stoepen te smal. 

Wij delen die bezwaren, maar denken wel dat meer 
rekken het asociaal neerzetten van fietsen kan helpen 
verminderen. De gemeente zou nog eens goed met de 
winkeliersvereniging en ons moeten bekijken wat de 
beste oplossing is. Hoeveel rekken moeten erbij 
komen? Waar kunnen die het beste staan? De 
plantenbakken in de Breestraat worden vervangen door 
een nieuw model. Er rollen stenen door de mazen en de 
gemeente is bang voor schadeclaims. (KV)

Doelengracht
Onder de bewoners van de Doelengracht heerst gepaste 
blijdschap. In mei is het bestemmingsplan Binnenstad II 
met betrekking tot de plannen voor de Doelengracht 

behandeld in de raadscommissie Ruimte en Regio. Het 
bestemmingsplan is wat de gracht aangaat met een 
erratum aangenomen, d.w.z. dat de mogelijkheid voor 
36 plaatsen in de parkeergarage is geschrapt. Er mogen 
nu maximaal 18 plaatsen in een ondergrondse laag 
aangelegd worden. Ook is vastgelegd dat de 
monumentale beuk achter het Eva van Hoogeveenhofje 
bij eventuele toekomstige bouwactiviteiten onverkort 
beschermd zal blijven. Volgens een bericht in het 
Leidsch Dagblad van 21 mei ziet bouwbedrijf Burgy 
voorlopig af van de bouw van zes huizen in het ―gat‖, 
maar dat betekent niet dat er in de toekomst niet 
gebouwd zou kunnen worden. Het bestemmingsplan 
biedt nog steeds de mogelijkheid om op die plek zes 
huizen te bouwen met een bijbehorende ondergrondse 
garage. Vooralsnog zijn de omwonenden blij met de 
uitkomst van de onderhandelingen over het 
bestemmingsplan en ook met de mooie binnentuin die 
Burgy op de binnenplaats heeft aangelegd. (CB)

Hoefstraat
De gemeente heeft uit het fonds Wijkinitiatieven een 
bedrag toegekend van 2.500,- voor de realisatie van 
plantenbakken in het middendeel van de Hoefstraat.  
Bewoners zijn met de gemeente  bij de Bosrand 
winterharde vaste planten gaan uitzoeken en bakken. De 
andere delen van de straat komen ook aan de beurt. 
(MP)

Kaiserstraat en Rapenburg west
Op 16 juni hield de gemeente een informatieavond over 
de herinrichting van Kaiserstraat en het westelijke deel 
van het Rapenburg. Bezoekers konden zich aan de hand 
van ontwerptekeningen een beeld vormen van de 
plannen en vragen stellen. De avond werd goed 
bezocht.
Vooral de plannen voor de Kaiserstraat zijn ingrijpend. 
De bestrating is nu ver onder de norm. Er zijn 
problemen met de afwatering, boomwortels drukken de 
bestrating omhoog. Mede daardoor zijn de 
suikeresdoorns die er staan onstabiel geworden en 
dreigen om te vallen. De bomen zijn eigenlijk te groot 
voor de straat. Op grond van de uitslag van een 
bomenonderzoek is kappen volgens de gemeente 
onvermijdelijk, ondanks het feit dat de meeste bomen 
gezond zijn. Het voorstel is om de grote bomen aan 
beide einden van de straat te handhaven als een soort 
toegangspoorten. Tussenin zullen zoveel mogelijk 
kleinere bomen komen. Een mogelijk probleem bij de 
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herbeplanting vormen de vele ondergrondse kabels en 
leidingen. De lantarenpalen zullen verplaatst worden, ze 
komen aan het eind van de parkeerplaatsen en de 
paaltjes gaan weg. Er komen visuele afscheidingen 
tussen straat, parkeerplaatsen en stoep en fietsenrekken 
bij Babbels, Esperance en Verboden Toegang. De 
bewoners hebben gepleit voor niet al te kleine bomen. 
De plannen van de Universiteit voor het gebied 
grenzend aan de Kaiserstraat staan los van de 
herinrichting. Afstemming tussen beide plannen is nodig 
om te voorkomen dat een heringerichte straat aangepast 
moet worden vanwege bouwactiviteiten op het 
Sterrenwachtterrein. 

Rapenburg west
De herinrichting van het westelijk deel van het 
Rapenburg is minder ingrijpend. Rapenburg west zal 
hetzelfde uiterlijk krijgen als de overkant van de gracht, 
waarvan de herinrichting voltooid is. Bij het 
Academiegebouw en elders komen fietsenrekken. De 
herbestrating gebeurt volgens de richtlijnen van 
Binnenste Beter. Begin 2011 starten de werkzaamheden. 
(CB & IB)

Levendaal west
Verkeerscirculatie Garenmarkt - Hoefstraat -
Raamsteeg - Jacobsgracht
Rechter stelt mediation voor 
De gemeente is ingegaan op het voorstel van de rechter 
om mediation toe te passen. Ondanks het feit dat 
betrokken bewoners verder overleg niet zo zagen zitten, 
stemden zij daarmee in. Onder leiding van Element 
Mediation zou bemiddeling plaatsvinden met als 
deelnemers een afvaardiging van de bewoners, de 
wijkvereniging en de gemeente. De bijeenkomst verliep 
voorspoedig, jammer genoeg zonder de gemeente. 
Vertegenwoordigers van de direct betrokken bewoners 
konden zich, zij het met behoud van gevoelens, allen 
vinden in de zogeheten Breedveld variant. Het was de 
bedoeling alle bewoners in een aparte nieuwsbrief over 
de uiteindelijke uitkomst van de mediation te 
informeren, waarin zich dan ook de gemeente zou 
kunnen vinden. Een gezamenlijke bijeenkomst- dus met 
de gemeente erbij-heeft echter nooit plaatsgevonden.
Nadat eerst verwachtingen gewekt waren trok de 
gemeente de stekker uit het overleg door verstek te laten 
gaan. Dit op basis van een twijfelachtige reden (door 
aan de mediation deel te nemen zou de gemeente 

indirect toegeven dat het door haar genomen besluit niet 
goed zou zijn) om dan terug te vallen op de procedure 
bij de rechtbank. Dat geeft weer eens aan hoe 
betrouwbaar een lokale overheid kan zijn! Welwillende 
bewoners en de wijkvereniging worden zo geschoffeerd 
dat alle moeite en getoonde bereidheid om tot een 
compromis te komen te niet wordt gedaan. 
Inmiddels heeft de gemeente, na verkrijging van uitstel 
op 14 juni 2010, haar verweerschrift ingediend. De 
zitting op de rechtbank te Den Haag zal nu plaatsvinden 
op 19 oktober 2010.
Hieraan voorafgaand, zo vernamen wij, zullen de 
betrokken bewoners alsnog de variant Breedveld 
ontvangen. Het is bedoeling deze haalbare variant aan 
de gemeente aan te bieden met het verzoek de 
procedure bij de rechtbank te staken en over te gaan tot 
correcte uitvoering van dit BREED gesteunde 
alternatief. ( JOV )

Garenmarkt

We hebben nog niet kunnen achterhalen hoe het met de 
sanering staat van de vervuilde grond in het 
onbebouwde deel van de Garenmarkt. Ook over 
bouwplannen is nog niets bekend. De gemeente had 
informatie beloofd, maar die is niet gekomen. 

Parkeerterrein
De gemeente heeft het parkeerterrein opgenomen in het 
programma voor het aantrekkelijker maken van de 
binnenstad. Bij de Ontwerpmarathon van Leiden onlangs 
kwamen er schetsen op tafel voor bebouwing en een 
ondergrondse parkeergarage, hier is echter nog niets 
concreets over te zeggen. (MP)
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Jan van Houtkade
De in het voorjaar geplante vleugelnoten op de kade zijn 
allemaal aangeslagen. De bestrating erlangs is nog steeds 
niet hersteld. Wanneer dat gebeurt? We zouden het niet 
weten. De wijkvereniging en de bewoners zouden 
ingelicht worden als het zo ver is, maar tot nu toe is het 
stil gebleven. (MP) 

Langebrug-Ketelboetersteeg-Plaatsteeg
Lange Brug
Bewoners van de Langebrug willen opnieuw met de 
gemeente in overleg over het vele verkeer dat vaak te 
hard door deze smalle straat rijdt, en ook de 
vrachtauto‘s. Als we goed zijn ingelicht is er intussen 
een groep gevormd. Mogelijk kan deze zich ook om de 
bebouwing van het vrijgekomen terrein van de 
brandweer gaan bekommeren. 

Terrein oude brandweerkazerne
Zoals we eerder berichtten gaat SLS wonen 70 meer 
kamerappartementen voor studenten bouwen op het 
terrein van de oude brandweerkazerne en sociale dienst 
aan de Langebrug, wat een toevloed zal geven van deze 
toch al goed in de binnenstad vertegenwoordigde groep. 
SLS wonen vroeg de wijkvereniging mee te werken aan 
de organisatie van een bijeenkomst waarop de stichting 
de plannen aan de buurt kan presenteren. Dit doen wij 
graag in de hoop en verwachting dat SLS goed naar de 
meningen, opmerkingen, bezwaren en suggesties van 
omwonenden en andere buurtbewoners zal luisteren.
We hopen concretere informatie te krijgen over de 
bouwhoogten, in hoeverre men binnen het bestaande 
bestemmingsplan blijft, en hoe men overlast van zoveel 
op een kluitje wonende studenten wil proberen te 
voorkomen. Het loont zeker de moeite te komen, want 
de plannen voor het grootste woningbouwproject in de 
buurt sinds jaren zijn nu nog in een stadium dat er 
gemakkelijker aanpassingen kunnen plaatsvinden dan 
straks, als de definitieve plannen bij de gemeente zijn 
ingediend. Meer informatie vindt u elders in dit blad. 
(KV)

Papengracht en omgeving
De Papengracht en omgeving hebben veel te leiden van 
jongeren die uitgaansgelegenheden in de buurt 
bezoeken. Die zijn er in overvloed. De jeugd heeft zich 
niet in de hand, lawaai en vernielingen zijn regel. De 
bewoners hebben zich op advies van de wijkvereniging 
en de politie gebundeld en een centraal punt opgezet 

waar klachten kunnen worden gemeld: 
buurtbewoners.papengracht@mail.com Intussen heeft 
de groep twee maal met de eigenaar van Eetcafé de 
Oude Harmonie, de politie en de gemeente gesproken 
over de manier waarop de overlast is in te dammen. Of 
het aan de vakantie lag dat het rustiger was, of dat de 
maatregelen werkelijk iets hebben geholpen zullen we 
spoedig weten. Het uitgaansseizoen is weer begonnen. 
Wat bij overlast ook helpt is de horecaklachtenlijn 
bellen: 071 5167015. Daar worden klachten genoteerd 
en aan de politie doorgegeven. Bij herhaalde klachten 
komt de politie krachtens hun richtlijn in actie. Klachten 
worden zowel via de horecaklachtenlijn als het mailadres 
buurtbewoners.papengracht@gmail.com verzameld. De 
gemeente zal op grond van de klachten maatregelen 
nemen. Zij kan een gele kaart uitdelen, boete en zelfs 
sluiting opleggen. Naast het overleg met de Oude 
Harmonie, politie en gemeente hebben de bewoners 
onlangs hun klachten met de burgemeester besproken. 
Hij liet zich uitgebreid informeren en beloofde 
maatregelen. (EdJ)

Pieterskerkgracht
Het speeltuintje aan de Pieterskerkgracht is eindelijk met 
een hek af te sluiten. Bewoners hebben daarvoor 
gezorgd. Er hangt nu een bord dat zegt dat de speeltuin 
na 20:00 uur gesloten is. Dit scheelt volgens bewoners 
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herbeplanting vormen de vele ondergrondse kabels en 
leidingen. De lantarenpalen zullen verplaatst worden, ze 
komen aan het eind van de parkeerplaatsen en de 
paaltjes gaan weg. Er komen visuele afscheidingen 
tussen straat, parkeerplaatsen en stoep en fietsenrekken 
bij Babbels, Esperance en Verboden Toegang. De 
bewoners hebben gepleit voor niet al te kleine bomen. 
De plannen van de Universiteit voor het gebied 
grenzend aan de Kaiserstraat staan los van de 
herinrichting. Afstemming tussen beide plannen is nodig 
om te voorkomen dat een heringerichte straat aangepast 
moet worden vanwege bouwactiviteiten op het 
Sterrenwachtterrein. 

Rapenburg west
De herinrichting van het westelijk deel van het 
Rapenburg is minder ingrijpend. Rapenburg west zal 
hetzelfde uiterlijk krijgen als de overkant van de gracht, 
waarvan de herinrichting voltooid is. Bij het 
Academiegebouw en elders komen fietsenrekken. De 
herbestrating gebeurt volgens de richtlijnen van 
Binnenste Beter. Begin 2011 starten de werkzaamheden. 
(CB & IB)

Levendaal west
Verkeerscirculatie Garenmarkt - Hoefstraat -
Raamsteeg - Jacobsgracht
Rechter stelt mediation voor 
De gemeente is ingegaan op het voorstel van de rechter 
om mediation toe te passen. Ondanks het feit dat 
betrokken bewoners verder overleg niet zo zagen zitten, 
stemden zij daarmee in. Onder leiding van Element 
Mediation zou bemiddeling plaatsvinden met als 
deelnemers een afvaardiging van de bewoners, de 
wijkvereniging en de gemeente. De bijeenkomst verliep 
voorspoedig, jammer genoeg zonder de gemeente. 
Vertegenwoordigers van de direct betrokken bewoners 
konden zich, zij het met behoud van gevoelens, allen 
vinden in de zogeheten Breedveld variant. Het was de 
bedoeling alle bewoners in een aparte nieuwsbrief over 
de uiteindelijke uitkomst van de mediation te 
informeren, waarin zich dan ook de gemeente zou 
kunnen vinden. Een gezamenlijke bijeenkomst- dus met 
de gemeente erbij-heeft echter nooit plaatsgevonden.
Nadat eerst verwachtingen gewekt waren trok de 
gemeente de stekker uit het overleg door verstek te laten 
gaan. Dit op basis van een twijfelachtige reden (door 
aan de mediation deel te nemen zou de gemeente 

indirect toegeven dat het door haar genomen besluit niet 
goed zou zijn) om dan terug te vallen op de procedure 
bij de rechtbank. Dat geeft weer eens aan hoe 
betrouwbaar een lokale overheid kan zijn! Welwillende 
bewoners en de wijkvereniging worden zo geschoffeerd 
dat alle moeite en getoonde bereidheid om tot een 
compromis te komen te niet wordt gedaan. 
Inmiddels heeft de gemeente, na verkrijging van uitstel 
op 14 juni 2010, haar verweerschrift ingediend. De 
zitting op de rechtbank te Den Haag zal nu plaatsvinden 
op 19 oktober 2010.
Hieraan voorafgaand, zo vernamen wij, zullen de 
betrokken bewoners alsnog de variant Breedveld 
ontvangen. Het is bedoeling deze haalbare variant aan 
de gemeente aan te bieden met het verzoek de 
procedure bij de rechtbank te staken en over te gaan tot 
correcte uitvoering van dit BREED gesteunde 
alternatief. ( JOV )

Garenmarkt

We hebben nog niet kunnen achterhalen hoe het met de 
sanering staat van de vervuilde grond in het 
onbebouwde deel van de Garenmarkt. Ook over 
bouwplannen is nog niets bekend. De gemeente had 
informatie beloofd, maar die is niet gekomen. 

Parkeerterrein
De gemeente heeft het parkeerterrein opgenomen in het 
programma voor het aantrekkelijker maken van de 
binnenstad. Bij de Ontwerpmarathon van Leiden onlangs 
kwamen er schetsen op tafel voor bebouwing en een 
ondergrondse parkeergarage, hier is echter nog niets 
concreets over te zeggen. (MP)
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Jan van Houtkade
De in het voorjaar geplante vleugelnoten op de kade zijn 
allemaal aangeslagen. De bestrating erlangs is nog steeds 
niet hersteld. Wanneer dat gebeurt? We zouden het niet 
weten. De wijkvereniging en de bewoners zouden 
ingelicht worden als het zo ver is, maar tot nu toe is het 
stil gebleven. (MP) 

Langebrug-Ketelboetersteeg-Plaatsteeg
Lange Brug
Bewoners van de Langebrug willen opnieuw met de 
gemeente in overleg over het vele verkeer dat vaak te 
hard door deze smalle straat rijdt, en ook de 
vrachtauto‘s. Als we goed zijn ingelicht is er intussen 
een groep gevormd. Mogelijk kan deze zich ook om de 
bebouwing van het vrijgekomen terrein van de 
brandweer gaan bekommeren. 

Terrein oude brandweerkazerne
Zoals we eerder berichtten gaat SLS wonen 70 meer 
kamerappartementen voor studenten bouwen op het 
terrein van de oude brandweerkazerne en sociale dienst 
aan de Langebrug, wat een toevloed zal geven van deze 
toch al goed in de binnenstad vertegenwoordigde groep. 
SLS wonen vroeg de wijkvereniging mee te werken aan 
de organisatie van een bijeenkomst waarop de stichting 
de plannen aan de buurt kan presenteren. Dit doen wij 
graag in de hoop en verwachting dat SLS goed naar de 
meningen, opmerkingen, bezwaren en suggesties van 
omwonenden en andere buurtbewoners zal luisteren.
We hopen concretere informatie te krijgen over de 
bouwhoogten, in hoeverre men binnen het bestaande 
bestemmingsplan blijft, en hoe men overlast van zoveel 
op een kluitje wonende studenten wil proberen te 
voorkomen. Het loont zeker de moeite te komen, want 
de plannen voor het grootste woningbouwproject in de 
buurt sinds jaren zijn nu nog in een stadium dat er 
gemakkelijker aanpassingen kunnen plaatsvinden dan 
straks, als de definitieve plannen bij de gemeente zijn 
ingediend. Meer informatie vindt u elders in dit blad. 
(KV)

Papengracht en omgeving
De Papengracht en omgeving hebben veel te leiden van 
jongeren die uitgaansgelegenheden in de buurt 
bezoeken. Die zijn er in overvloed. De jeugd heeft zich 
niet in de hand, lawaai en vernielingen zijn regel. De 
bewoners hebben zich op advies van de wijkvereniging 
en de politie gebundeld en een centraal punt opgezet 

waar klachten kunnen worden gemeld: 
buurtbewoners.papengracht@mail.com Intussen heeft 
de groep twee maal met de eigenaar van Eetcafé de 
Oude Harmonie, de politie en de gemeente gesproken 
over de manier waarop de overlast is in te dammen. Of 
het aan de vakantie lag dat het rustiger was, of dat de 
maatregelen werkelijk iets hebben geholpen zullen we 
spoedig weten. Het uitgaansseizoen is weer begonnen. 
Wat bij overlast ook helpt is de horecaklachtenlijn 
bellen: 071 5167015. Daar worden klachten genoteerd 
en aan de politie doorgegeven. Bij herhaalde klachten 
komt de politie krachtens hun richtlijn in actie. Klachten 
worden zowel via de horecaklachtenlijn als het mailadres 
buurtbewoners.papengracht@gmail.com verzameld. De 
gemeente zal op grond van de klachten maatregelen 
nemen. Zij kan een gele kaart uitdelen, boete en zelfs 
sluiting opleggen. Naast het overleg met de Oude 
Harmonie, politie en gemeente hebben de bewoners 
onlangs hun klachten met de burgemeester besproken. 
Hij liet zich uitgebreid informeren en beloofde 
maatregelen. (EdJ)

Pieterskerkgracht
Het speeltuintje aan de Pieterskerkgracht is eindelijk met 
een hek af te sluiten. Bewoners hebben daarvoor 
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een hoop. Overlast is er nog steeds op de gracht evenals 
elders in de buurt. Studenten lopen dronken rond en 
ook de rest van de jongeren laat zich niet onbetuigd. E 
bewoners zullen zich voor mogelijk aansluiten bij het 
centrale klachtenmeldpunt van de Papengracht. (MP & 
MS) 

Buurtkaderoverleg
Dit overleg van politie en wijkverenigingen over veiligheid en 
handhaving van regels gebeurt twee maal per jaar. 
Buurtbemiddeling Leiden (Libertas, welzijn en zorg) 
presenteerde hun mogelijkheden voor bemiddeling bij 
problemen of ruzie in de buurt. 
Woningbouwcorporaties, wijkagenten en bewoners 
kunnen er gebruik van maken. De bemiddeling is gratis, 
dat is nog eens wat anders dan juridische bemiddeling, 
die tot 250, - per twee uur kost ). Meer informatie: 
buurtbemiddeling@libertasleiden.nl of 
www.buurtbemiddeling.libertasleiden.nl of 06 52637119. 
In het overleg van april bleek dat het aantal inbraken in 
de binnenstad toeneemt. Winkels en tankstations zijn 
beter beveiligd, inbrekers zijn op zoek naar nieuwe 
mogelijkheden. Het is zaak geen deuren en ramen open 
te laten staan en goede sloten te laten maken. Wat onze 
wijk betreft hebben we de overlast besproken op de 
Papengracht, Pieterskergracht en het Gerecht. 
Uitgaande jongeren hebben geen rem en vernielen van 
alles. Ze zijn niet aanspreekbaar. Met de 
studentenverenigingen en de eigenaren van de 
nachtclubs die de meeste last geven zijn maatregelen 
besproken. Zie ook onder Papengracht. (MP & MS)
Het volgende Buurtkaderoverleg is op 14 oktober, 
punten voor het overleg graag doorgeven via 
info@pieterswijk.nl of per brief via postbus 110616, 
2301 EA Leiden, met vermelding van 
buurtkaderoverleg
Districtsraad
De districtsraden zijn door de gemeente ingesteld om de (fysieke) 
kwaliteit van het wonen te vergroten. Ons bestuur maakt deel 
uit van de districtsraad binnenstad zuid. Door de 
vorming van het nieuwe gemeentebestuur en de 
zomervakantie is deze districtsraad tijdelijk inactief 
geweest. 
Er zijn veranderingen op handen. Half april is er een 
evaluatierapport uitgekomen over het functioneren van 
de Leidse districtsraden. Daaruit bleek dat de 
districtsraden niet voldoen aan de verwachtingen. 
Omdat eind april de formatie van een nieuw college nog 

in volle gang was kon er nog geen advies geformuleerd 
worden. Het nieuwe college buigt zich nu over de vraag 
of en hoe de districtsraden voortgezet kunnen worden. 
De gemeente hecht volgens haar brief van 1 juli 2010 
aan de leden van de districtsraden groot belang aan 
betrokkenheid van de bewoners, zoals vormgegeven in 
de inspraakverordening Subsidies voor 
bewonersinitiatieven en interactieve beleidsvorming. De 
gemeenteraad en het college van B&W willen in het 
najaar met een verbeterde opzet van de districtsraden 
komen. Het evaluatierapport zal gelijk met de start van 
de discussie aan de leden van de districtsraden 
toegestuurd worden. B&W hopen dat in september te 
kunnen doen. Wij wachten hoopvol af. (CB & JM)

Ledenvergadering 
In april 2010 benoemde de ledenvergadering op 
voordracht van het bestuur vier nieuwe bestuursleden. 
De statutaire zittingstermijn van drie bestuursleden was 
om en er was een vacature. Bij acclamatie werden 
benoemd: Vincent van Amerongen (Hoefstraat), Hans 
Crone (Kloksteeg), Jacqueline Mos (Mosterdsteeg), Jan 
O.Verbaan (Garenmarkt).
Het bestuur wees vervolgens een nieuwe voorzitter, 
secretaris en penningmeester aan en verdeelde de taken. 
De verdeling is als volgt: Marcel Schikhof voorzitter, 
Clariet Boeye, secretaris, Hans Crone penningmeester. 
Zie voor de gebiedsverdeling de laatste bladzijde van 
deze krant. Het verslag van de ledenvergadering is te 
vinden op de website. (MP)

SLS wonen en (geluids)overlast
Zoals we in onze vorige krant schreven heeft SLS 
wonen met al zijn huurders een huurcontract afgesloten 
waarin de rechten en plichten zijn beschreven. Ze zijn te 
vinden in het Handboek leefbaarheid SLS wonen.
Hieronder de leerzame paragraaf over geluidsoverlast. 
Houdt men zich niet aan de regels, dan wordt dat door 
SLS aangepakt. Klachten kunt u melden bij de 
woonconsulent van SLS wonen, Annemarie Vink. 
Handboek leefbaarheid SLS wonen
2.14 (Geluids)overlast 
Norm 
Huurders veroorzaken geen overlast, zoals 
geluidsoverlast, in en rondom de woning. 
Niet toegestaan is: 

stemverheffing, schreeuwen, zingen, e.d. na 
22.00 uur; 
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muziek na 22.00 uur; 
samenzijn voor het studentenhuis na 22.00 uur; 

Wat ons betreft zou het al een stuk schelen als 
studenten die muziek opzetten hun ramen dicht zouden 
doen. Het Handboek Leefbaarheid SLS wonen is op te 
vragen bij SLS wonen en bij de wijkvereniging: 
info@pieterswijk.nl. (MP) 

Wijkborrel
Op 19 juni hield onze vereniging haar jaarlijkse 
wijkborrel bij Ars, met medewerking van de Leidse 
Vereniging Voor Studenten Augustinus. Het bestuur 
van Augustinus had het bestuur van de wijkvereniging 
voorgesteld om iets te organiseren voor 
binnenstadbewoners op diezelfde dag. We bundelden de 
krachten. Augustinus zorgde voor de tap, muziek en 
leidde bezoekers rond. Het was een geslaagde borrel, 
ondanks de betrekkelijk lage opkomst door het WK 
voetbal en de kou. Bezoekers bleven van begin tot eind, 
al was het kleumen tegen het eind. De samenwerking 
met Augustinus was goed. Bundeling is voor herhaling 
vatbaar. 
De aanwezigen werden welkom geheten door onze 
nieuwe voorzitter Marcel Schikhof. De voorzitter van 
het Augustinus bestuur benadrukte dat de Augustijnen 
goede contacten met bewoners belangrijk vinden. Men 
moet zich vrij voelen om overlast bij het Augustinus 
bestuur te melden. Dat maakt ingrijpen makkelijker. De 
studenten deden goed werk achter de tap: de wijn was 
snel op en het bier liep ook lekker. De hapjes van Kiek 
in de Pot waren weer even prachtig en heerlijk als altijd. 
Augustijn en pianist Rik speelde aanstekelijke jazz en 
sfeervol klassiek op zijn elektronische piano. De 
rondleiding door Augustinus‘ clubgebouw was een 
succes, vooral de zurige lucht van verschaald bier bracht 

bij sommigen dierbare herinneringen naar boven. Niet 
alleen bestuursleden van Augustinus waren aanwezig, 
ook een delegatie uit het bestuur van Minerva kwam om 
met bewoners contact te maken. Dat zorgde voor 
levendige discussies, waardoor iedereen het wat warmer 
kreeg. (CB)◄

Ingezonden
Mini-expositie in Regionaal Archief Leiden

De papieren van Freddy van Riemsdijk,
de eerste Nederlander met een vliegbrevet 

Het is dit jaar precies honderd jaar geleden dat Freddy 
van Riemsdijk als eerste Nederlander zijn  vliegbrevet 
haalde. Correspondentie erover, brieven en 
telegrammen  tussen Freddy, zijn moeder  en zijn 
geldschieter, Ambrosius Hubrecht,  is onlangs 
teruggevonden in een particulier archief,  in beheer bij 
het Regionaal Archief Leiden (RAL). 
De papieren zijn tot 1 oktober in het Archief aan de 
Boisotkade te zien  met foto's en programma‘s  van het 
vliegen in de eerste dagen van de luchtvaart. 
openingstijden: ma. 13.00-17.00 uur, di.-vr.  9.30-17.00 
uur, zat. 9.00-13.00 uur
info: info@archiefleiden.nl ( 071-5165355) 
website: www.archiefleiden.nl
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Ingezonden

Landelijke Archievendag in het Regionaal Archief 
Boisotkade Leiden
zaterdag 16 oktober 2010 van 11.00-16.30 uur

„Van Leeghwater tot Levendaal:
kiezen tussen land en water in Leiden en regio‟

Met onder meer doorlopende filmvoorstelling over 
stadsvernieuwing in de jaren 60 van de vorige eeuw, 
rondleidingen door de depots, demonstratie van 
boekrestauratie in het restauratieatelier, een lezing door 
Leen Barendregt over waterkwaliteit en kwantiteit in 
Leiden door de eeuwen heen, een vaartocht door de 
Leidse wateren met historische informatie door 
medewerkers van het RAL, een lezing door Hans 
Endhoven ‗Steen en kalk langs de Oude Rijn, en andere 
activiteiten. 

Nadere informatie: Regionaal Archief Leiden, 
info@archiefleiden.nl, tel. 071-516.5355.
Voor wijzigingen zie: www.archiefleiden.nl; zie ook 
www.weekvandegeschiedenis.nl

Ingezonden

AAN WIE GUNT U DE CO VERHOOGPRIJS 
2010?
Doe een voordracht!

De Co Verhoogprijs is een eerbetoon aan alle 
vrijwilligers van Leiden die zich belangeloos inzetten 
voor anderen en daarmee bijdragen aan een leefbare 
samenleving. Weet u iemand – of een groep mensen –
die de prijs verdient? Vul dan het voordrachtformulier 
in. Dat kan tot 1 november via het formulier op de 
website www.coverhoogprijs.nl of de folder met 
voordrachtformulier, onder andere verkrijgbaar bij 
iDoe, Breestraat 15 (071-516 04 77), of op de 
vrijwilligersmarkt van 18 september. 

De prijzen worden uitgereikt in drie categorieën:
1. maatschappelijk/sociaal
2. cultuur, educatie, natuur en milieu
3. sport en recreatie. 

Een jury beoordeelt de voordrachten. De tien 
kandidaten met de hoogste score krijgen een geldbedrag. 
Degene met de meeste jurypunten krijgt de echte prijs: 
een bronzen beeldje van Piet de Boer. ◄

27



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

Ingezonden

Landelijke Archievendag in het Regionaal Archief 
Boisotkade Leiden
zaterdag 16 oktober 2010 van 11.00-16.30 uur

„Van Leeghwater tot Levendaal:
kiezen tussen land en water in Leiden en regio‟

Met onder meer doorlopende filmvoorstelling over 
stadsvernieuwing in de jaren 60 van de vorige eeuw, 
rondleidingen door de depots, demonstratie van 
boekrestauratie in het restauratieatelier, een lezing door 
Leen Barendregt over waterkwaliteit en kwantiteit in 
Leiden door de eeuwen heen, een vaartocht door de 
Leidse wateren met historische informatie door 
medewerkers van het RAL, een lezing door Hans 
Endhoven ‗Steen en kalk langs de Oude Rijn, en andere 
activiteiten. 

Nadere informatie: Regionaal Archief Leiden, 
info@archiefleiden.nl, tel. 071-516.5355.
Voor wijzigingen zie: www.archiefleiden.nl; zie ook 
www.weekvandegeschiedenis.nl

Ingezonden

AAN WIE GUNT U DE CO VERHOOGPRIJS 
2010?
Doe een voordracht!

De Co Verhoogprijs is een eerbetoon aan alle 
vrijwilligers van Leiden die zich belangeloos inzetten 
voor anderen en daarmee bijdragen aan een leefbare 
samenleving. Weet u iemand – of een groep mensen –
die de prijs verdient? Vul dan het voordrachtformulier 
in. Dat kan tot 1 november via het formulier op de 
website www.coverhoogprijs.nl of de folder met 
voordrachtformulier, onder andere verkrijgbaar bij 
iDoe, Breestraat 15 (071-516 04 77), of op de 
vrijwilligersmarkt van 18 september. 

De prijzen worden uitgereikt in drie categorieën:
1. maatschappelijk/sociaal
2. cultuur, educatie, natuur en milieu
3. sport en recreatie. 

Een jury beoordeelt de voordrachten. De tien 
kandidaten met de hoogste score krijgen een geldbedrag. 
Degene met de meeste jurypunten krijgt de echte prijs: 
een bronzen beeldje van Piet de Boer. ◄

27



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

Achtergrond

Aan dit nummer werkten mee: 
Vincent van Amerongen, Els Arendse de Wolff -
Exalto, Rita Blankenberg, Clariet Boeye, Ewoud 
Brouwer, Patrick Colly, Joep Creyghton, Astrid en 
Wilma de Graaf, Corine Hendriks, Marjolijn Pouw, 
Koert van der Velde, Aaf Verkade, Peter van 
Zonneveld. 
Berichten
Clariet Boeye, Inge Bochardt, Emiel de Jong, Jacqueline 
Mos, Marjolijn Pouw, Marcel Schikhof, Koert van der 
Velde, Jan O.Verbaan.
Foto‟s en illustraties
Kat in de Gracht, Corine Hendriks, Frans Hoeck , 
Marjolijn Pouw, Regionaal Archief Leiden, Universiteit 
Leiden, Alexander Verhuell, Anth. De Vries 

Kopij voor de volgende krant graag voor 2 december 
inleveren bij Info@pieterswijk.nl of postbus 11016, 
2301 EA Leiden onder vermelding van Hart van de 
Stadskrant.

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
Marcel Schikhof, voorzitter-– Rapenburg 20, horeca en 
evenementen, buurtkaderoverleg, studenten
Clariet Boeye, secretaris – Rapenburg 34, redactie Hart 
van de Stadkrant, districtsraad,  studenten
Hans Crone, Kloksteeg 2, penningmeester, administratie
Vincent van Amerongen, Hoefstraat 7, bestuurslid, 
redactie Hart van de Stadkrant, website, nieuwsbrief 
Jacqueline Mos, Mosterdsteeg 10, bestuurslid, horeca en 
evenementen, buurtkaderoverleg, districtsraad, 
studenten
Koert van der Velde, Plaatsteeg 6, bestuurslid, bouwen 
en wonen, verkeer en vervoer 
Jan O. Verbaan, Garenmarkt 18, bestuurslid, horeca en 
evenementen, verkeer en vervoer

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 2500 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. 


