
 

Meeuwen  
Uit de serie ‘Dieren in de wijk’, door bioloog Jacques van Alphen 

 

De opvallendste vogels in de Leidse binnenstad zijn zonder twijfel de meeuwen. De 

gemeentelijke overheid in Leiden heeft uitsluitend oog voor de negatieve aspecten van deze 

vogels: lawaai, zwerfvuil en bevuiling door uitwerpselen zijn de argumenten om deze door 

de faunawet beschermde dieren te bestrijden als de Q-koorts. En dat terwijl Leiden er toch 

altijd trots op is geweest een veilige haven te zijn voor vluchtelingen. 

De meeuwen hebben hun heil gezocht op de daken van Leiden als gevolg van het 

Lockheedschandaal. Hierdoor verloor Prins Bernhard het privilege om in de Wassenaarse 

duinen drijfjachten op fazanten te mogen houden. Het gevolg daarvan was dat niet langer 

iedere vos die de duinen wist te bereiken onmiddellijk werd neergelegd, waardoor de 

duinen tegenwoordig door een flinke vossenpopulatie worden bewoond. Met de komst van 

de vos was het snel afgelopen met de meeuwenkolonie. De op de grond broedende 

meeuwen en hun nesten vormden een te gemakkelijke prooi voor de vossen en de 

zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen weken snel uit naar de Leidse daken.  

 

Zilvermeeuwen 

Zilvermeeuwen en hun naaste verwanten (de Leidse hoogleraar de Knijff1 heeft met 

collega’s aangetoond dat er wel 5 verschillende soorten zilvermeeuwen in west Europa 

voorkomen, wel 7 als we Rusland en Turkije er bij nemen) verdienen ook positieve 

aandacht. Iedere Leidenaar, en vooral de betrokken gemeenteambtenaren zouden eigenlijk 

het boek moeten lezen dat Nico Tinbergen voor zijn kinderen in Leiden schreef, toen hij 

tijdens de oorlog geïnterneerd was in St. Michelsgestel. De titel is “Klieuw”2  en het 

beschrijft het leven van een zilvermeeuw. >>Lees verder op volgende pagina 
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Nico Tinbergen bestudeerde het gedrag van 

zilvermeeuwen hij laat zien dat ze een rijk repertoire aan 

geluiden hebben. Als je taal van de meeuwen eenmaal 

een beetje kent wordt het “lawaai” interessante 

informatie. Een van de verschillende geluiden die ze 

produceren is “klieuw”. Tingbergen’s meeuw heet 

daarom zo. Als dat klieuw-geluid op korte afgebeten 

wijze wordt geroepen is het opletten geblazen. Het 

betekent: pas op: gevaar vanuit de lucht! Als één meeuw 

het roept en andere meeuwen reageren erop door de 

waarschuwing over te nemen, dan kijk ik onmiddellijk 

omhoog, want dan is er vaak iets bijzonders te zien. Zo 

zag ik ooit op weg naar de zaterdagmarkt op een mooie 

meidag een groep van 7 wespendieven, die op weg naar 

het noorden langzaam laag over de stad cirkelden. Ook 

de slechtvalk die op het dak van de Pieterskerk zat had 

ik nooit gezien als de meeuwen mij niet op zijn 

aanwezigheid hadden geattendeerd en hetzelfde geldt 

voor de havik die ik bij de Hortus zag. Heel spectaculair 

was een visarend, die door de meeuwen was opgemerkt 

boven de Rijn en Schiekade. De meeuwen vormden een 

groep en maakten stootduiken op de verdwaasde arend 

die besloot om naar beneden te vluchten, zodat ik hem 

recht in zijn fel gele ogen kon kijken toen hij op 10 

meter van me over de Witte Singel passeerde.  

Meestal zijn buizerds en sperwers de aanleiding tot het 

klieuw-alarm, niet bijzonder, maar altijd leuk om ze te 

zien. Toen ooievaars rondom Leiden nog zeldzaam 

waren werden ze ook met alarm begroet. De meeuwen 

hebben nu geleerd dat ooievaars geen groot risico 

betekenen, maar in de tijd dat ze jongen hebben van een 

formaat dat nog door de keel van een blauwe reiger kan, 

worden ook stadsreigers verjaagd. 

 

Leidse meeuwen 

Voor mij horen de meeuwen bij Leiden. Als ik voor 

mijn werk een periode ver van een kust heb 

doorgebracht, dan voel ik me pas echt weer thuis als ik 

de triomfantelijke “long call” hoor van een zilvermeeuw 

(een serie van steeds sneller herhaalde kiau-geluiden). 

Natuurlijk erger ik me ook weleens aan deze spraakzame 

vogels, bijvoorbeeld als ze om half vijf ’s morgens een 

vergadering hebben belegd op ons dak en aan een 

luidruchtig twistgesprek beginnen, terwijl ik eigenlijk 

nog wil slapen. Toch vind ik de reactie van de gemeente 

(www.leiden.nl/meeuwen/) om te reageren met 

maatregelen zoals bejagen met een valkenier, nesten 

verwijderen, eieren schudden en de dreiging ze te 

vergiftigen nogal overtrokken, en gezien het feit dat de 

meeuwen er nog altijd zijn niet erg effectief. Als ecoloog 

heb ik nooit begrepen waarom het afval in de 

binnenstad nog steeds in vuilniszakken op de stoep mag 

worden geplaatst. Het zal niet lang duren of de 

meeuwen, intelligent als ze zijn, zullen ook leren de gele 

zakken te plunderen. Vuilnisbakken, zoals elders in de 

stad gebruikt, kunnen niet door meeuwen worden 

geopend. Vuilnisbakken betekent minder voedsel voor 

de meeuwen en minder voedsel betekent minder 

meeuwen. Bovendien wordt het door de meeuwen 

veroorzaakte deel van het zwerfvuilprobleem door 

vuilnisbakken opgelost. 

1) Dorit Liebers, Peter de Knijff and Andreas J. Helbig, 2004. 

The herring gull complex is not a ring species. Proceedings of 

the Royal Society London B (2004) 271, 893–901. 

 2) Nico Tinbergen, 1948. Klieuw. herdruk 1992 uitgeverij 

Boucher. ◄ 

 

 
 

“Meeuwen, het zijn net mensen” door Clariet Boeye 

 

Meeuwen zijn in groten getale naar de stad getrokken, 

net als mensen. Het is niet alleen de veiligheid 

(vooralsnog geen vossen op de daken) wat de stad te 

bieden heeft, het is ook het grote aanbod van voedsel. 

De stad is als het ware een rijk gevulde supermarkt met 

een grote variatie aan levensmiddelen, heel wat 

feestelijker dan het eentonige kustmenu met altijd maar 

vis en schelpdieren en ook nog gewoon voor het 

oppikken.  

Dat de stad de meeuwen nog meer te bieden heeft zag 

ik deze koude winter: een sauna! Regelmatig neemt een 

meeuw een warm rookbad op de schoorsteen van het 

huis tegenover het onze. Meeuwen, het zijn net mensen.  
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(Oud) Bewoners vertellen 
Door Peter van Zonneveld 

 

Het Rapenburg in de vijftiger jaren 

 

Het Rapenburg en omgeving in de vijftiger jaren. Daar moet Peter 

van Zonneveld nog vaak aan denken als hij nu door die buurt 

loopt. 

 

‘Mijn vroegste herinneringen aan het Rapenburg hebben 

te maken met een fenomeen dat ‘Vakantiebezigheden’ 

heette. Om ons een leuke zomer te bezorgen (en om 

even van ons af te zijn) werden mijn broer Hans en ik 

door mijn moeder op ‘Vakantiebezigheden’ gedaan. Dan 

ging je met een oude vrachtschuit naar Katwijk, naar het 

strand. Heel leuk, maar onderweg moest je dan wel 

stáán. Ik weet nog dat we ook helemaal naar het 

Groenendaalse Bos voeren, bij Heemstede, door de 

Haarlemmertrekvaart en de Ringvaart. Voor mijn gevoel 

deed je daar acht uur over. Dan een kwartiertje spelen in 

de speeltuin, en dan weer acht uur terug. En al die tijd 

stáán, zonder dat je ook maar over de rand kon kijken. 

Ja, het was afzien omstreeks 1955. Maar ongetwijfeld 

goed bedoeld. Wanneer het regende gingen we naar het 

Rapenburg waar dan films vertoond werden. Ik 

vermoed dat dit in het Prytaneum is geweest, Rapenburg 

6. In zo’n hoge verduisterde zaal aan de voorkant 

maakten we kennis met Charley Chaplin, en Laurel en 

Hardy. En niet te vergeten de cowboyfilms van Roy 

Rogers en Dale Evans. Er ging een wereld voor je open. 

Prachtig was dat.’ 

 

 
Roy Rogers en Dale Evans 

 

‘Mijn lagere school was op Rapenburg 48, de R.K. 

jongensschool Dominicus Savio, genoemd naar een 

heilig knaapje uit Italië. Het was schuin tegenover de 

universiteit. Sommige taferelen zijn me scherp 

bijgebleven. Er waren twee zesde klassen. Eén van 

meneer Poot, een klein schriel mannetje. Daar zat ik. De 

andere klas was van mevrouw Prangers. Ik zie een grijs 

mantelpak voor me, en een enorme voorgevel, die ik 

onwillekeurig met haar achternaam in verband bracht. 

De lokalen grensden aan elkaar. Op zekere dag, tijdens 

het bidden vlak voor twaalf uur, weerklonk er in ons 

lokaal een enorme knal. ‘Wie deed dat?!’ hoorden we 

mevrouw Prangers roepen. Woedend was ze. Maar het 

geluid kwam uit ons lokaal. Cock Zijderveld uit Alphen 

aan den Rijn had gemeend dat dit het juiste moment 

was om zijn knalkurkenpistool alvast te laden. Het bleek 

niet zo’n goed idee. Hij kreeg vreselijk op zijn 

sodemieter. Zo’n pistool hadden we allemaal. Ik geloof 

dat we die bij Paddenburg haalden, op de Nieuwe Rijn. 

De kurken kon je er los bijkopen.’ 

 

 
 

Het was een katholieke school. ‘Eens per week kwam 

kapelaan Vreeburg, een korte gedrongen man met een 

kale schedel, om catechismusles te geven. Hij hoorde bij 

de Lodewijkskerk. Dat vond ik als kind een schitterend 

gebouw van binnen, spierwit, klassiek, knus en plechtig 

tegelijk, met dat licht dat van de zijkant kwam. Soms 

moesten we vechten met de protestanten, in het Van 

der Werfpark. Dan ging het er hard aan toe. Wanneer 

wij katholieke jongens in Leiden vrij hadden en de 

protestanten niet, gingen we pesterig voor hun school 
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staan roepen: “Wij vrij, jullie niet!” Zij riepen dan terug: 

“Jullie dom, wij niet!” Hele godsdienstoorlogen werden 

er gevoerd. En wat is daar nu van over? Twee 

bloedgroepen in het CDA.’ 

 

 
Interieur Lodewijkskerk 

  

Bij mooi weer vond de gymles plaats op het 

Pieterskerkplein achter de school. ‘Daar heb ik goede 

herinneringen aan. Zo’n zonnige ochtend, buiten, op dat 

mooie doodstille plein, waar het geluid dat we maakten 

weerkaatste tegen de gevel van de kerk. In de winter 

moesten we in de gymzaal. Dat was minder. Er hing een 

doordingende zweetlucht. Onze gymleraar was meneer 

Van Oerle. Hij kwam altijd aanrijden in een kleine Fiat 

two seater, donkergroen, met een beige linnen kap en 

een reservewiel buiten achterop. Dat moet een Fiat 

Topolino geweest zijn, weet ik nu, een model van vóór 

de oorlog. Hij was niet de jongste meer; mijn vader had 

ook nog les van hem gehad. Ik meen dat hij een broer 

was van de beroemde architect, die dat mooie boek over 

Leiden heeft geschreven.’ 

 

Fiat Topolino (1936) 

In de Nieuwsteeg werd de jeugd voorbereid op het 

behalen van het Verkeersdiploma. ‘Naast nummer 10 

was een gang (die is er nog steeds). Daar moest je in en 

dan kwam je bij het Verkeerslokaal. Ik herinner me een 

grote tafel met een maquette waarop allerhande 

verkeerssituaties werden uitgebeeld, met de 

bijbehorende voertuigen, van vrachtauto’s tot paard-en-

wagens, want die had je toen nog veel. Een echte agent 

van de verkeerspolitie, in een witleren pak en met van 

die laarzen aan, kwam hoogstpersoonlijk lesgeven. Bij 

het examen zelf moest je vooral heel nadrukkelijk en 

overdreven je hand uitsteken als je een bocht om ging. 

Je voelde je nogal belachelijk. Maar die maquette vond 

ik wel wat.’ 

 

Het Gerecht is een van de mooiste plekjes van Leiden. 

‘Daar staat een linde die geplant is ter gelegenheid van 

de kroning van Juliana, 6 september 1948. Toen ik klein 

was, dacht ik altijd: “Ik ben drie dagen ouder dan die 

boom. Ik ben nog net uit de tijd van koningin 

Wilhelmina.” Ertegenover, op nummer 10, was de 

postzegelclub van meneer Van Kampenhout, de 

juwelier van de Haarlemmerstraat. Later heeft de te jong 

gestorven politica Annelien Kappeyne van de Copello er 

gewoond. In dat pand mocht je postzegels ruilen, op 

donderdagavond van zeven tot acht, meen ik. Er waren 

ook jongens die postzegels vervalsten, door er een 

bijzondere opdruk aan te voegen. Maar daar trapte ik 

mooi niet in. Op het oude Postkantoor in de Breestraat, 

vereeuwigd in Kort Amerikaans van Jan Wolkers, kon je 

toen nog gewoon zegels van Nieuw-Guinea kopen, 

onze laatste kolonie in de Oost. Dat is nu vijftig jaar 

geleden.’ ◄ 
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(Oud) bewoners vertellen 
 

FRANS BREEDEVELD vertelt door Marjolijn Pouw 

 

Frans Breedeveld woonde 35 jaar van zijn leven met 

veel plezier op Jan van Houtkade nummer 18. Hij stamt 

uit een oude Leidse familie en heeft zijn hele leven in 

onze stad gewoond. Zijn stamboom heeft hij uitgezocht 

tot 1632, toen de Breedevelds uit België hierheen waren 

gekomen. Een familiewapen heeft hij jammer genoeg 

niet gevonden. Was dat er wel geweest dan had hij dat 

trots boven zijn deur op de Jan van Houtkade gehangen.  

De familie Breedeveld was oppassend, niemand van hen 

heeft ooit in de gevangenis gezeten of is met justitie in 

aanraking geweest, vertelt Frans.  

 

 
Frans Breedeveld 

 

Familie 

“Mijn moeder stamt net als mijn vader uit een oud Leids 

geslacht. Haar meisjesnaam was Van Valderen. Haar 

neef had kledingzaak Van Valderen in de 

Haarlemmerstraat en begrafenisonderneming Ad 

Sanctos op de Mare. Later opende hij kledingzaak 

‘Engelstein’ op de Heerengracht. Als begrafenis-

ondernemer verzorgde deze Van Valderen de eerste 

dode van het bombardement, dat de Engelsen in 1944 

per ongeluk op Leiden uitvoerden. Een andere neef, 

Cor van Valderen, had een herenmodezaak tegenover 

meubelzaak Van der Klugt op de Haarlemmerstraat. Die 

meubelzaak is er nog steeds. Een broer van mijn 

moeder had een kapperszaak in de Kloksteeg: Van 

Valderen Studentenkapper stond er op het raam. Aan de 

overkant zat drankhandel Bloot, daar zit nu een 

restaurant.  

Mijn oom schoor de corpsstudenten kaal in de 

groentijd. Oud-burgemeester van Utrecht, Jhr. de 

Ranitz, hoorde tot zijn klanten, net als oud VVD-

minister Molly Geertsema en Leon Jungsläger die eind 

jaren veertig in Indonesië wegens vermeende 

staatondermijnende activiteiten terechtstond, en de 

geleerde Kern die altijd alles kwijt was. Toen mijn tante 

nog leefde kreeg je koffie in de zaak. Mijn oom schoor 

op zijn 86e nog mensen met zo’n lang scherp scheermes. 

Door het vele staan had hij vocht in zijn benen. Hij is 

aan zijn einde gekomen omdat hij zo gierig was. Hij had 

een gasstelletje in de zaak staan, maar om geen lucifers 

te hoeven kopen stak hij dat met papiersnippers aan. 

Toen is de hele boel in brand gevlogen. Mijn oom 

belandde in het ziekenhuis en is daar helaas gestorven. 

Na zijn dood vonden we in alle laatjes in de zaak 

dubbeltjes en kwartjes. Die zijn vlak na zijn dood 

allemaal gestolen. Mijn oom liep altijd in oude broeken 

die zijn broer, de kleermaker, voor hem verstelde. Dat 

gebeurde toen nog heel keurig, precies op het gestreepte 

patroon. Op zolder vonden we bij het opruimen 

allemaal nieuwe pakken.  

 

Mijn moeder is in goede gezondheid 95 geworden. Ik 

hoop dat ik die leeftijd ook bereik en zwem, om fit en 

vrolijk te blijven,’s winters drie keer in de week in De 

Zijl, en ’s zomers in het open water van het Vlietbad. 

Mijn vrouw zwemt ook. Ik ben nou 80, en alweer jaren 

met pensioen maar ik voel me uitstekend. Als het aan 

mij ligt dan haal ik die 95 wel, het liefste in ons huis op 

het Waardeiland. Op de Jan van Houtkade had je een 

mooi uitzicht, maar dat hebben we op het Waardeiland 

ook. We kijken uit over het water en de stad. Je kunt de 

watertoren mooi zien liggen en wie er langs de 

Utrechtse Veer op de fiets aan komt.”  

 

Jan van Houtkade 18 

“Ons oude huis aan de Jan van Houtkade 18 is rond 

1890 gebouwd, toen veel oude huizen op de kade door 

nieuwe werden vervangen. Toen mijn vrouw en ik er in 

de jaren 60 gingen wonen stonden de kastanjes nog in 

volle glorie langs het water. Als er wat met die bomen 

was dan haalde de gemeente er een boomchirurg bij om 

de bomen weer gezond te maken. Nu komt er hooguit 

zo’n groot bedrijf aan te pas dat daar geen tijd voor 

heeft. Ze hakken de bomen liever om. Dat is 

goedkoper. Het is de bomen aan te zien, al is er de 

laatste tijd wel wat ten goede veranderd.  

 

Toen wij het huis kochten had je nog twee koffietentjes 

langs het water, een bij de Korevaarstraat en een bij de 
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Doezastraat. Het tentje bij de Korevaarstraat was van 

Van der Weide, daar heb ik nog een foto van. Die heeft 

een buurvrouw me gebracht toen ze van het interview 

hoorde. Dat tentje heette De kleine Instuif. Het moest 

worden afgebroken, want de gemeente ging de brug 

verbreden. Dat hebben ze nooit gedaan. ‘s Nachts 

stonden er van die enorme vrachtauto’s langs de Jan van 

Houtkade geparkeerd. Je wist niet wat je zag.  

 

 
De heer Van der Weide voor zijn koffietentje bij de Jan van 

Houtbrug 

 

Enkele bewoners 

“Ons huis liep zoals de meeste huizen op de kade door 

naar de Hoefstraat, aan de achterkant. Tussen het voor- 

en achterhuis zat een binnenplaatsje, waar een wasserij 

gevestigd was. Onder die binnenplaats zat een beerput, 

waar drie huizen op loosden. Wat een stank gaf dat. De 

binnenplaats had een glazen overkapping. Dat was 

vochtig en je zag overal schimmel. Die was haast niet 

weg te krijgen tot we het huis lieten verbouwen. Mijn 

vrouw en ik kochten het huis van de familie Mank. Nee, 

niet de Mank die vroeger een groentewinkel op de 

Korevaarstraat had. Mank was klusjesman van het Oude 

liedenhuis op de Jacobsgracht (het huidige Zusterhof). 

Hij bewoonde het bovenhuis, beneden woonde 

Juffrouw Bayer, de oudere zuster van poelier Bayer die 

een speciaalzaak in wild en gevogelte had op de hoek 

van het Rapenburg en de Kolfmakersteeg, tegenover 

café ‘l Espérance. Juffrouw Bayer vulde tot op hoge 

leeftijd elke avond de automatiek van banketbakker 

M.A.M. van Noort op de Doezeastraat met kroketten en 

slaatjes. 

  

Toen we het huis kochten moesten we Juffrouw Bayer 

erbij kopen. Dat ging toen nog zo, want je moest een 

vergunning hebben om in je eigen huis te mogen 

wonen. Die kreeg je alleen als je de huurders overnam. 

Toen Juffrouw Bayer eruit ging hebben we de 

benedenverdieping aan studenten verhuurd, onze laatste 

student is nou onze notaris.  

 

Het was heel klein beneden, nu heb je meer ruimte want 

het benedenhuis is bij het bovenhuis getrokken. Toen 

het benedenhuis vrij kwam wilden we er een garage in 

maken. Dat kon niet, want het hoogteverschil tussen de 

voorkant van het huis en de Hoefstraat was veel te 

groot. Dan had je een afrit moeten maken, veel te lastig. 

We zijn er weggegaan omdat je alles de trappen op 

moest sjouwen. Maar het was er heerlijk wonen. ’s 

Zomers had je het uitzicht op de bloeiende kastanjes, ‘’s 

winters op de openbare ijsbaan. Te doen en te zien was 

er altijd wat.”  

  

Buurt 

“Onze buurt was een leuke buurt. We hadden onderling 

veel contact. ’s Zomers hielden we een gezamenlijke 

buurtbarbecue in de voortuin. Ook tussendoor kwamen 

we bij elkaar over de vloer. Dat werd later allemaal 

anders. Wij waren toen we er kwamen wonen veruit de 

jongsten. Veel mensen zijn nu al dood. Onze buren 

waren de Van Arks. Hij werkte bij uitgeverij Mulder op 

de Boommarkt. Zijn vrouw is 95 geworden, ze is pas 

geleden gestorven. Aan de andere kant zat Van Wijk. 

Hij zat in het onderwijs, het was een hele precieze man 

die alles zeker wist. Hij werd de sterrenkijker genoemd, 

omdat hij altijd naar boven liep te kijken. Op de hoek 

van de Jacobsgracht zat de stoffeerder Van Weeren en 

achter ons in de Hoefstraat woonde Van Leeuwen. Die 

had een schoonmaakbedrijf. Als je Leids wilde horen 

praten moest je ’s zomers het raam achter open zetten.  

Er zat ook nog een meubelmakerij in de Hoefstraat, met 

daarachter een stoffeerder. En dan had je op de hoek 

van de Sint Jacobsgracht kolenboer De Groot. Zijn 

zoon woont er geloof ik nog.” 
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Werk 

“Ik heb in mijn leven van alles en nog wat gedaan. Ik 

heb de MULO (de voorloper van de HAVO) 

afgemaakt, maar had geen zin in een binnenbaantje. 

Daarom ben ik de meubelmakerij in gegaan, waar ik heel 

precies heb leren werken. Het beviel goed, maar toen 

kwam de watersnood en in het gelovige Zeeland 

moesten bij de wederopbouw veel kerkorgels vernieuwd 

worden, of opgeknapt. Toen ben ik orgelbouwer 

geworden. Dat was mooi werk, maar je moest er veel 

voor reizen. Dan ging je bij mensen in de kost, want 

alles moest zo goedkoop mogelijk en een hotel kon er 

niet af. Soms was het leuk, maar meestal niet en dan 

leed je bijna honger en had je het koud. De kerken 

liepen leeg en er kwam de klad in de orgelbouw. Via een 

collega ben ik toen bij Oosthoek Beton beland. Daar 

ging ik houten mallen maken. Dat lukt niet iedereen, 

want dat is niet zo makkelijk. Je moet een tekening 

kunnen lezen, en de mal moet in spiegelbeeld worden 

gemaakt. Omdat ik dat goed kon ben ik de al gauw de 

afdeling gaan runnen.” 

 

“De baas had nogal eens een grote mond tegen de 

jongens, en die kwamen dan de volgende dag niet 

opdagen. ‘Ziek’ heette dat toen ook al. Daar stuurden ze 

mij dan op af, want ik ben rustig en kan goed luisteren. 

Ik heb bijna alles in die zaak gedaan, tot ik met de VUT 

ging. Nog steeds spreek ik Turkse gastarbeiders van het 

eerste uur. Ik krijg altijd een hand van ze en mijn vrouw 

ook. We hebben ook Spanjaarden gehad, en Engelsen. 

Dat was moeilijk hoor. Een kop koffie vragen in een 

vreemde taal gaat nog wel, maar leg mensen maar eens 

een technische tekening in een andere taal uit. Dan kun 

je nog eens lachen.” ◄ 

 

In gesprek met... 
HENKJAN HARDEMAN, PODOLOOG  

Door Marjolijn Pouw 

 

Henkjan Hardeman is een geboren Hagenaar, die nu 

alweer een jaar of twaalf met vrouw en twee dochters in 

de Hoefstraat woont. Hij kwam ter wereld in het 

ziekenhuis op de Haagse Laryweg, en huisde jaren in de 

Haagse Weimarstraat, tegenover de Herschelschool. Na 

de lagere school ging hij naar de LTS, waar hij werd 

opgeleid tot timmerman. Toen hij klaar was met zijn 

opleiding ging hij in militaire dienst. Toen hij eruit 

kwam kon hij geen werk vinden in de branche en heeft 

van alles aangepakt. Zo werkte hij in de kassenbouw van 

het Westland, als dakdekker en als klusjesman. Hij 

haalde zijn groot rijbewijs en reed vervolgens met een 

bus vol Rank Xerox apparatuur bedrijven langs. Achter 

in de bus konden secretaresses de nieuwste 

typemachines proberen en een collega nam daarna de 

bestellingen op. Via een uitzendbureau kwam hij in de 

schoenmakerij terecht. Daar heeft hij zijn bestemming 

gevonden.  

 

 

Henkjan Hardeman in zijn werkplaats   

 

Schoenmaker 

“Toen ik eenmaal bij een schoenmaker terecht was 

gekomen zei mijn baas: ‘Joh, je hebt talent, ga een 

opleiding volgen. Dat kun je in Rotterdam doen, in de 

Tamboerijnstraat. Schrijf je daar in, dan kun je bij mij 

leerling-schoenmaker worden. De opleiding was 

verplicht, zonder die opleiding kon je geen 

vestigingsvergunning als schoenmaker krijgen. Ik heb 

me toen in Rotterdam als leerling ingeschreven en de 

opleiding afgemaakt. Het was een prachtige school, nog 

met van die oude glas in loodramen en geglazuurde 

tegels langs de wand en de vensterbanken buiten. Ik 

werkte zes dagen per week in de schoenmakerij en ging 

tussendoor drie dagen naar school. In het begin mocht 

ik alleen vervelende klusjes opknappen: het schuren van 

zolen en hakken, poetsen, opruimen, later mocht ik 

naadhakjes opzetten en van het een kwam het ander. Na 
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mijn opleiding was ik gediplomeerd schoenmaker op 

mbo-niveau. Ik ben toen al gauw met een eigen zaak 

begonnen. Ik nam alles aan, en als iemand zei: ‘dat kan 

niet’, dan vond ik dat ik dat juist moest kunnen. Zo  

kwam ik bij de Haagse groep Hilaria terecht, die 

toneelstukken voor kinderen maakt. Daar zochten ze 

iemand die 20 centimeter zool onder schaatsschoenen 

kon zetten, zodat je als toneelspeler lekker lang werd. 

Dat heb ik toen gedaan, want ik vond het lachen. Al 

gauw kwamen er meer van die klussen tot ik bijna deel 

van de groep werd.”  

 

Leiden 

Toen ben ik een schoenmakerij in Leiden begonnen, bij 

de  ingang van Hoogvliet op de Korevaarstraat. Daar 

leerde ik Jenny kennen. Ze deed voor zichzelf 

vergelijkend warenonderzoek naar schoenmakers en was 

heel kritisch. Komt helemaal goed, zei ik tegen haar 

toen ze me hoogneuzig haar schoenen bracht. Laat die 

schoenen maar een nachtje hier, dan zul je zien hoe ze 

opknappen. En het kwam goed. We gingen al gauw 

samen stappen en vervolgens samenwonen. We reisden 

heen en weer tussen Leiden en Den Haag, maar daar 

werden we gek van. Toen zijn we getrouwd en hebben 

ons huis in de Hoefstraat gekocht en opgeknapt. Ik 

moest Den Haag wel opgeven, want uit Leiden 

verhuizen, dat doet een echte Leidse zoals Jenny nooit. 

We wonen hier prachtig. De kinderen hebben de ruimte 

en Jenny en ik ook. Het is een rustige buurt en onze 

oude binnenplaats, met die mooie muur en dat oude 

huisje waarin mijn zwager woont zijn heel mooi.  Dat ik 

mijn werkplaats en praktijk aan huis heb is ook heel 

handig. Dat spaart tijd en maakt het mogelijk om allebei 

te werken, en de kinderen op te vangen.  

Het huis zou in Den Haag moeten staan. Dat ik daar 

niet meer woon vind ik nog steeds jammer. Het is hier 

net een dorp men kent elkaar van haver tot gort, vaak al 

van lang geleden. Ik mis het grootsteedse, de 

Schilderswijk met zijn winkeltjes waar je van alles krijgen 

kan: Indische waar, Chinese, Thaise, Griekse, Spaanse 

Marokkaanse, Turkse, Surinaamse, Antilliaanse, 

Afrikaanse;  je kan het zo gek niet bedenken of het is er 

te koop, en je ziet er van allerlei mensen lopen.  

 

Podoloog A 

“Ik was vanwege de schoenen al in voeten 

geïnteresseerd, en las in het Vakblad over de opleiding 

tot podoloog (voetkundige), waar een tekort aan was. 

Schoenmakers waren er wel genoeg, ook al omdat de 

mensen hun schoenen tegenwoordig al na een jaar 

dragen weggooien. Ik ben toen de basisopleiding 

podologie gaan volgen en dat beviel me wel. Daarna 

deed ik de mbo-opleiding voor Register podoloog A. Je 

mag dan problemen met voeten oplossen, bijvoorbeeld 

door corrigerende hulpstukken (ortheses) te maken voor 

tussen de tenen. Sommige mensen hebben daar pijnlijke 

eelt plekken zitten, en daar kun je met  hulpstukken wat 

aan doen. Ook het lopen voor mensen met klauwtenen, 

of hamertenen en platvoeten kun je met ortheses 

makkelijker maken. Die hulpstukken moeten wel op 

maat worden gemaakt, anders heb je er niks aan. En je 

hebt aangepaste schoenen nodig. Toen ik met de 

podologie begon moesten de mensen nog over een 

blauwdrukraamwerk lopen. Hun voetafdruk kwam op 

papier en die tekende je in om een blauwdruk te maken.  

Nu maak je een scan van de voet. Die kun je veel beter 

opslaan en bewaren. Een scan is ook veel 

nauwkeuriger.” 

 

Podoloog B 

De register podoloog A zit niet in het 

verzekeringspakket, maar de register podoloog B (HBO-

niveau) wel. Toen ben ik ook nog maar podoloog B 

geworden. Ik heb nu mijn eigen praktijk aan huis met 

een eigen werkplaats en een praktijk in Leiderdorp en 

Den Haag, samen met de Beter Lopen Winkels.* Ik 

werk nauwe samen met verschillende 

huisartsenpraktijken in de stad. De huisarts verwijst 

mensen met problematische voeten door naar de 

podoloog. Wij horen het verhaal aan, kijken en werken 

in samenspraak met de arts en de klant een oplossing 

uit. We controleren na een week of wat of het probleem  

is verholpen. We werken samen met de Beter lopen 

winkels, die aangepaste schoenen hebben. Verhelpen 

kun je een aangeboren mankement aan je voeten niet, 

maar corrigeren kun je het wel. Mensen lopen te lang 

met hun pijn door, dan krijg je er allerlei problemen bij, 

bijvoorbeeld met je heupen, je bekken of je rug. Vooral 

vrouwen, die zijn bang dat ze op van die tuttige 

schoenen moeten gaan lopen. Mannen zijn minder ijdel, 

die piepen eerder. Aangepaste schoenen zijn allang niet 

meer tuttig, ze zijn vaak heel mooi en van goede 

kwaliteit. Veel mensen gaan op hun aangepaste 

schoenen met hulpstukken fluitend de deur uit. Na jaren 

tobben kunnen ze ineens weer goed lopen. Dat is 

prachtig.  
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Ik heb allerlei klanten, en ik kan vaak met ze lachen. Zo 

was er een mevrouw die nieuwe zolen had gekregen. 

Het was prachtig om te zien hoe blij ze daarmee was. 

Na zes weken kwam ze voor controle en zei: ‘ Ik snap er 

niks van. De eerste weken liep ik als een kievit, en het 

was fantastisch. Maar dat was ineens over’. Ze trok haar 

schoenen uit en ik keek eens naar de zolen. De linker 

zool zat in de rechter schoen en de rechter in de linker. 

Dat had ze niet in de gaten gehad.”  

 

Bijscholing 

 “Register Podoloog” is een beschermd paramedisch 

beroep - je moet geaccrediteerd worden, anders mag je 

het beroep niet uitoefenen - dat je samen met 

fysiotherapeuten, osteopathen en artsen doet. 

Gedurende jaarlijkse bijscholingen kun je informatie 

uitwisselen en contacten op doen. Als je ergens niet 

uitkomt, je kunt er met collega’s bespreken hoe je 

problemen oplost en feedback krijgen. Bijscholing is 

verplicht, je moet jaarlijks een bepaald aantal  

accreditatiepunten halen, bijvoorbeeld door cursussen te 

volgen en naar vakbijeenkomsten te gaan waar nieuwe 

ontwikkelingen worden besproken. Verder moet je de 

vakliteratuur bijhouden, over ziektebeelden en anatomie. 

De huid van voeten is vaak een probleem. Hoe meer we 

ons inzepen, des te meer  huidziekten we krijgen omdat 

we de bescherming wegzepen en geen weestand meer 

opbouwen. We zouden best met wat minder zeep 

toekunnen, of de zeep kunnen weglaten. Je moet je 

schoenen wel regelmatig luchten, anders komen er te 

veel bacteriën in en gaan ze stinken. Een paar 

reserveschoenen kan dus geen kwaad. ” 

 

Vrije tijd 

“Je kan goed je brood verdienen met dit werk, maar het 

mooiste is dat je vrij bent om je eigen tijd in te delen. Zo 

houd ik tijd over om van alles met mijn kinderen te 

doen. We trekken graag de natuur in, de Horsten, het 

Panbos, het strand op als het maar buiten is. Helaas is er 

veel te weinig groen in Leiden, wat dat betreft zit je in 

den Haag beter met die vele parken, de duinen en het 

Haagse Bos. Wat we ook graag doen is zeilen met de 

catamaran. Die ligt op Kijkduin, vandaar varen we de 

hele kust langs tot aan Den Helder en weer terug, maar 

dat kan alleen in de zomer.  En ik snooker graag, dat is 

biljarten, en ik speel golf.  

*www.voetkunde.nl ◄ 

 

In gesprek met... 
KRIS SCHIERMEIER, DIRECTEUR VAN HET 

SIEBOLDHUIS 

door Clariet Boeye, met medewerking van Caroline Han 

 

 “Je kunt volgens mij de Japanse kunst niet bestuderen zonder 

vrolijker en gelukkiger te worden.”  

(Vincent van Gogh in een brief aan broer Theo, sept 

1888) 

 

Een nieuw gezicht aan het Rapenburg 

Tijdens het uitwerken van het gesprek met de nieuwe 

directeur van het Sieboldhuis, Kris Schiermeier, hoor ik 

op de radio het schokkende nieuws van de aardbeving 

en de tsunami in Japan. Dat projecteert een schaduw die 

alsmaar in het achterhoofd blijft hangen. 

 

 
Kris Schiermeier , foto Armando Ello 

 

Achtergrond 

Jong, mooi en dynamisch. Dat klinkt als een cliché. 

Maar hoe anders iemand te typeren die precies voldoet 

aan die beschrijving? We ontmoeten Kris Schiermeier in 

het Sieboldhuis. Zij is net terug van een reis naar Japan. 

Ze ziet er fris en energiek uit, zonder een spoor van een 

jetlag. In Tokyo heeft ze afspraken gemaakt voor vier 

tentoonstellingen. In september 2010 is zij als nieuwe 

directeur van het Sieboldhuis aangesteld. We zitten in 

het souterrain aan een lange tafel. Het is een prachtige 

ruimte met een toegang naar een kelder met gewelven. 

Ik kende deze ruimte niet, hoewel ik al vele malen in het 

Sieboldhuis ben geweest. Bezoekers kunnen hier zelf uit 
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een automaat koffie en thee halen. De afspraak is tot 

stand gekomen via Kris’ vroegere docente Caroline 

Han. Caroline, oud-bewoonster van de Pieterswijk, 

voert het woord, ik noteer. Het is bijzonder om te 

ontdekken dat we alledrie een band met Indonesië 

hebben. Caroline en ik hebben er gewoond. Kris heeft 

een Indische moeder, die in 1947 naar Nederland is 

gekomen en terecht kwam in een pension in Haarlem. 

Daar heeft ze haar toekomstige Nederlandse man 

ontmoet, Kris’ vader. Kris zelf heeft nooit in Indonesië 

gewoond. Wel is ze er later een paar maal op bezoek 

geweest. Het is nog bijzonderder om de oud-docente en 

de oud-leerlinge mee te maken. Ze hebben elkaar lange 

tijd niet gezien. Ze struikelen over hun woorden van 

enthousiasme, ze springen van de hak op de tak, zoals 

dat in een levendig gesprek hoort te gaan. Wat volgt is 

dus geen letterlijke weergave.  

 

Twee studies en de eerste baan 

Caroline heeft Kris leren kennen als een verlegen meisje 

in slobbertrui en spijkerbroek, toen Kris 

kunstgeschiedenis ging studeren.  Ze studeerde al aan de 

Universiteit van Leiden, ze was toen 3de jaarsstudent in 

Japanologie. Hoe ze tot die keuze voor Japans gekomen 

is, vraag ik verbaasd vanwege haar Indische 

achtergrond. “Ik ben na mijn eindexamen als Haarlems 

bloemenmeisje naar Japan gegaan. Het was een door de 

VVV georganiseerde promotietoer door Japan. We 

waren met z’n vijftienen en deden in Volendammer 

kostuum klompendansen. Het grappige was dat ik 

overal uit de groep gekozen werd voor interviews en 

foto’s, terwijl ik de enige donkere was en klein van stuk, 

tussen allemaal grote blonde Hollandse meiden. Ik vond 

Japanners aardig en het was frustrerend geen echt 

gesprek met ze te kunnen voeren, dus toen besloot ik 

Japans te gaan studeren.*) Maar ik wilde ook graag iets 

met kunst. Caroline gaf mij tijdens het eerste jaar 

kunstgeschiedenis les en zij kon ongelofelijk bevlogen 

vertellen.  Ik heb ook hele goede herinneringen aan 

inhoudelijke discussies over kunst in de fantastische 

keuken later bij Caroline thuis. Na de studie Japans ben 

ik gaan werken bij een Japanse Handelsfirma.  Ik moest 

daar onder meer . vervoerscontracten voor bloembollen 

opstellen en leerde al werkende meer Japans; later kwam 

ik op de financiële afdeling terecht. Het was heerlijk om 

me ’s avonds, moe van het werk, te verdiepen in kunst, 

in mooie dingen.  Kunstgeschiedenis was makkelijk na 

de zware studie Japans. In het laatste jaar kreeg ik via 

professor Van Gulik een stage bij de verenging voor 

Japanse kunst en mocht ik meewerken aan het inrichten 

van een tentoonstelling van Kuniyoshi.**) Ik mocht ook 

het educatieve programma maken en rondleidingen 

verzorgen. Toen heb ik mijn baan bij het handelshuis 

opgezegd. Mijn Japanse baas veronderstelde, dat ik 

zeker een man gevonden had die genoeg verdiende om 

mij te onderhouden.”  

 

Een gevarieerde loopbaan 

“Ik heb daarna heel veel tentoonstellingen gemaakt, in 

het Japan jaar bij voorbeeld voor het Amsterdams 

Historisch Museum en Het Westfries Museum. Ik heb 

ook lesgegeven aan de Hoge School voor Beeldende 

Kunst. Ik liep daar stage en kon door een zwangerschap 

van een docente haar baan overnemen. Tussendoor ben 

ik getrouwd en heb ik twee kinderen gekregen. Ik ben 

altijd blijven werken. Toen de kinderen klein waren 

werkte ik 2 ½ dag op de Hoge School. Ik kon toen thuis 

veel schrijfwerk erbij doen. In 2005/2006 heb ik drie 

tentoonstellingen gemaakt voor het Van Gogh Museum 

onder de noemer “Japanse Zomer”. Dat was ondermeer 

een tentoonstelling van pronkstukken uit de Khalili - 

collectie. Ik heb de tentoonstelling ingedeeld naar 

seizoenen, zoals gebruikelijk is in Japan. Nasser Khalili 

heeft een schitterende kunstcollectie, niet alleen van 

Japanse kunst. Uit dezelfde collectie is nu een 

tentoonstelling te zien van Islamitische kunst in De 

Nieuwe kerk in Amsterdam. Met Matthi Forrer heb ik 

de catalogus voor de Van Gogh tentoonstelling 

geschreven. In het Parool werd het Van Gogh Museum 

met de Japanse Zomer toen uitverkoren als beste 

tentoonstellingsmaker van Nederland. Een andere 

tentoonstelling die onder Japanse Zomer viel, was 

“Vrouwen van Tokio en Parijs”, die de ontwerpers 

Victor & Rolf hebben vormgegeven. Later heb ik drie 

jaar bij het Rijksmuseum gewerkt en de laatste baan 

voor mijn aanstelling bij het Sieboldhuis was als interim 

bij de Kunsthal in Rotterdam” 

 

Het Sieboldhuis 

Sinds september 2010 is Kris directeur van het 

Sieboldhuis. Met die twee studies en uiteenlopende 

werkervaring is ze daar natuurlijk geknipt voor. Ze 

spreekt Japans. Commerciële en financiële vaardigheden 

heeft ze opgedaan bij het Japanse Handelshuis, 

educatieve ervaring op de Hoge school en last but not 

least museumervaring  bij het inrichten van vele 
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tentoonstellingen en het schrijven van catalogi. “Drie 

jaar geleden had ik ook al voor deze baan gesolliciteerd 

bij het Sieboldhuis. Maar ik kon toen ook een baan bij 

het Rijksmuseum als conservator tentoonstellingen / 

projectmanager krijgen. Daar heb ik uiteindelijk voor 

gekozen. Het Sieboldhuis verkeerde toen trouwens 

financieel niet in een ongunstige positie. Toen de functie 

voor directeur in 2010 opnieuw beschikbaar was, heb ik 

weer gesolliciteerd. Dat was wel bij een hele nieuwe 

commissie. Omdat het Sieboldhuis niet alleen maar een 

museum is, maar ook een Nederland-Japan centrum, 

met een sociaal-economische en een politieke functie, 

moest ik ook op gesprek bij de Japanse ambassadeur.  

 

Toekomstplannen 

“Wat zijn je plannen voor het museum?”  “Ik wil het 

museum aantrekkelijk maken voor verschillende 

doelgroepen, van kinderen tot en met vijftig plussers. 

Dat betekent dat de programmering heel divers moet 

zijn, van klassieke tot moderne Japanse kunst. Ik heb in 

Tokio afspraken gemaakt met een jonge kunstenares, 

Takano Aya, maar ook met de 82-jarige weduwe van 

Yoshiawa. Yoshiawa is een origamikunstenaar***) en 

maakte hetzij hele kleine kunstwerkjes hetzij hele grote. 

Er zullen rondleidingen worden gehouden door leden 

van origami verenigingen. Bij die tentoonstelling komt 

ook een origamiweekend met o.a. een workshop voor 

kinderen. Verder hou ik ook erg van Japanse mode. Dit 

jaar willen we een mooie selectie van meisjeskimono’s 

tonen. Tenslotte staat er Hello Kitty, Hello 

Holland****) op het programma. Dat wordt een 

tentoonstelling voor de hele familie. Naast de 

wisselende tentoonstellingen  wil ik de vaste collectie in 

een nieuwe presentatie gaan tonen.” 

 

Tot slot 

“Ik vind het heerlijk om in Leiden terug te zijn. Ik heb 

een geweldig team van medewerkers en vrijwilligers, in 

het totaal zo’n twintig man. Carla Teune, de voormalige 

hortulanus van de Hortus Botanicus,  houdt de tuin 

prachtig bij en Jeanine Koster maakt de mooie 

bloemstukken. Aan de balie staan studenten. Het 

Sieboldhuis, waar Von Siebold echt zelf gewoond heeft, 

is een prachtig gebouw aan een van de mooiste grachten 

van Nederland.” Dat is waar, daar kunnen we niets aan 

toe voegen. 

 

*) Deze keuze is in haar familie geen werkelijk issue geweest. 

Zie interview Moesson dec 2010 

**) Utagawa Kuniyoshi, 1798-1861, late meester in de Japanse 

houtsnijkunst 

***) Origami is de Japanse kunst van het vouwen van figuren 

uit papier. 

****) Kitty is een wit katje met een roze strikje op éen oor, in 

1973 ontworpen door Ikuko Shimizu. 

 

Naschrift  

Op Zaterdag 19 maart vond in het Sieboldhuis een 

symbolische actie plaats: het vouwen van tenminste 

1000 kraanvogels om de slachtoffers van de aardbeving 

te herdenken en om de overlevenden een hart onder de 

riem te steken. 1000 kraanvogels brengen geluk. Het 

initiatief hiertoe was genomen door het Sieboldhuis 

samen met de Japanse ambassade. Het was een 

prachtige dag. Het bordes hing al snel vol met kleurige 

slingers. Er zijn minstens 3000 kraanvogels gevouwen. 

Overal, binnen en buiten in de tuin zaten mensen aan 

lange tafels te vouwen. Er moesten blaadjes papier 

bijgehaald worden, op zo’n opkomst was niet gerekend. 

Er werden ook Japanse hapjes verkocht ten behoeve 

van de slachtoffers en je kon naast je symbolische 

gebaar met het vouwen van een kraanvogel of twee ook 

een geldelijke bijdrage storten in bussen van het Rode 

Kruis. Op een binnenplaats stond een boeddhistisch 

altaar opgesteld. Er brandde wierook. Een oude man 

prevelde er zijn gebeden. ◄ 

 

In gesprek met... 
 

ANDREW SPIEKER door Vincent van Amerongen 

 

 
 

De kleinste horecagelegenheid van Leiden, en misschien 

wel van Nederland, bevindt zich in het hart van onze 

Pieterswijk. Het “Italiaanse afhaalcentrum” Spiekeria in 

de Pieterskerkchoorsteeg, niet groter dan een 
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studentenkamer, is al vijftien jaar het domein van 

Andrew Spieker. Maar zijn echte passie (“iedereen kan 

pizza’s bakken”) is muziek. Regelmatig treedt hij als 

drummer op in Leidse muziekcafés met zijn eigen band. 

Tijd voor een interview. 

 

 
Andrew Spieker achter zijn fornuis 

 

Het drummen zat er al vroeg in. Op internet zag ik 

een foto uit 1975, met jou als tambour-maître bij 

jong K&G. 

Wat grappig. Dat dat op internet staat, dat wist ik 

helemaal niet. Ik herinner me trouwens nog een 

akkefietje, de spiegel van mijn bus was eraf gereden. Ik 

naar het politiebureau, de agent heette Jan Paas. Ben jij 

dan dé Jan Paas, vroeg ik. Hij was de jongen die voor 

mij tambour-maître was. Van hem heb ik het allemaal 

geleerd. 

 

Je bent een geboren en getogen Leidenaar. 

Ik ben geboren op de Hoge Rijndijk, op een stuk dat 

toen nog Zoeterwoude-Rijndijk was, en wat nu bij 

Leiden hoort. Precies bij dat stuk tussen die twee 

bruggen, waar de snelweg overheen gaat, en straks er 

onderdoor. Ik heb daar tot mijn 22e, 23e gewoond. Mijn 

ouders zijn gescheiden in 1972, ik was toen negen. Mijn 

moeder verhuisde, ik ben bij mijn vader gebleven. Toen 

ik zeventien of achttien was, verhuisde mijn vader naar 

Rotterdam. Ik was al een tijd heel zelfstandig, we 

hadden niet veel contact. Ik vond het een mooie tijd, 

alles kon en mocht. De lege kamers verhuurde ik aan 

studenten. Na die tijd ging ik studeren aan het 

conservatorium en verhuisde ik naar een studentenhuis. 

Het conservatorium heb ik uiteindelijk niet afgemaakt. 

Ik ben niet zo’n doorzetter qua leren. 

 

Wat ging je daarna doen? 

Spelen, feestvieren. Ik was slecht (lacht). Ik heb veel 

muziekles gegeven, muziektherapie gegeven ook. En ik 

heb zelf veel gespeeld. Ik kon alleen nergens een vaste 

baan krijgen, want ik had natuurlijk geen 

conservatoriumdiploma. Maar ik heb er geen spijt van 

dat ik het niet heb afgemaakt. Dat ligt achter me. Nu 

ben ik 47, ik heb daar al helemaal geen trek meer in. 

  

Hoe serieus was je muziekcarrière? 

Behoorlijk serieus. Ik speelde drie, vier keer in de week. 

Ik speelde in heel Nederland, met grote namen als 

Philip Kroonenberg en Eelco Gelling (ex-Cuby en de 

Blizzards). Ik heb met Eelco nog in het voorprogramma 

van John Miller gestaan. Best een aardig niveau, al zeg ik 

het zelf. Ik heb nog een keer pontificaal op een foto 

gestaan op de voorpagina van het Algemeen Dagblad. 

Toen was ik ook nog een stuk slanker trouwens (lacht). 

En in mijn eigen band zitten tenorsaxofonist Wouter 

Kiers en Chris Koenen, misschien wel de beste 

bluesgitarist van Nederland. En niet te vergeten "long 

time friend" en leadzanger/gitarist van Rob Baars. Ik 

heb het geluk dat ik nu al zoveel jaar met die jongens 

mag samenspelen. Met Chris speel ik inmiddels al 25 

jaar, denk ik. 

 

 
Andrew Spieker achter zijn drumstel  

 

En toch heet je band de Andrew Spieker Health 

Club-band. 

Ja, goed hè? (lacht). Dat komt omdat ik alles organiseer, 

anders gebeurt er niet zo veel. Maar ze treden daarnaast 

ook solo en in andere samenstelling op. Als we in 

Leiden zijn, spelen we meestal in de Uyl, soms in de 

Tregter. En sinds jaar en dag spelen we op 2 oktober in 

de Uyl, en op 3 oktober in Jantje van Leyden. 
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En jullie spelen ook op scholen? 

Ja, we doen ook schoolconcerten, dat is hartstikke leuk. 

Het concept is destijds bedacht door Jean-Paul 

Witteman, die heeft bekende klassiekers in het 

Nederlands vertaald. Dat doen we inmiddels ook al 15, 

20 jaar. Laatst hebben we nog in de gymzaal van de 

Lucas van Leyden-basisschool gestaan, die kinderen 

gaan helemaal uit hun dak.  

 

Hoe kwam je uit bij Spiekeria? 

Dat is eigenlijk heel toevallig zo gelopen. Ik heb naast 

het lesgeven en spelen altijd een baantje erbij gehad als 

kok voor 10, 15 uur per week. Bij Tre Galli, bij eetcafés 

die er nu niet meer zijn zoals Schumann en Escher. Het 

was halverwege de jaren negentig en ik liep al een tijdje 

rond met het idee iets voor mezelf te beginnen. Op de 

hoek van de Pieterskerkchoorsteeg, waar nu de 

Bierbengel zit, zat toen een pizzeria en die man stopte 

ermee. Hij vroeg of ik geen interesse had in zijn 

inventaris. Ik loop door die steeg heen, ik zag dat 

dichtgetimmerde pand en een week later was het rond. 

Achter de betimmering kwamen allemaal tegels 

tevoorschijn. Veertig jaar lang had daar een 

paardenslagerij in gezeten. Het Chinees restaurant hier 

tegenover was ook een slagerij trouwens, een 

spekslagerij. Dat kun je nog steeds zien aan de 

varkenskoppen aan de gevel.  

 

Het liep direct als een trein, herinner ik me.  

Ja, het was waanzinnig druk vanaf het eerste moment. 

Al die studentenhuizen wisten wie ik was. Ik kwam zelf 

veel op Catena, ik had bij Minerva gespeeld. En die 

jongens en meisjes van de studentenverenigingen 

werkten ook bij mij. De eerste zes, zeven jaar jakkerden 

we er op een avond 120 mensen er doorheen. Dat 

betekende soms wachttijden van anderhalf, twee uur. 

We stonden daar met zijn drieën, je moest precies je 

plek weten anders liep je elkaar omver. Ik was ook heel 

goedkoop, 6, 7 gulden voor een pizza.  

 

Ben je tevreden over de lokatie? 

Zeker. Ik heb natuurlijk een prachtige plek daar in die 

steeg, mooi in de doorlooproute door de wijk. En met 

de slechte afzuiging is de steeg regelmatig ook vergeven 

van de knofllooklucht, haha. Het enige dat irritant is, is 

het nieuwe beleid van de gemeente: de uithangborden 

moeten allemaal weg Ik heb nu een constructie aan de 

gevel, maar die moet straks ook weg. Het mag alleen 

nog strak aan de gevel hangen. Alles voor het Anton 

Pieck-beeld. 

 

Die lange wachttijden heb je nu niet meer. 

Dat is wel veranderd nu, ja. De concurrentie is 

moordend. Supermarkten gingen ’s-avonds en op 

zondag open, en op elke hoek van de straat sprongen 

eettenten als paddenstoelen uit de grond. Maar ik vind 

het best zo hoor. Ik heb twee kinderen met mijn huidige 

vriendin, Marieke. Ik ben overdag thuis, en ’s-avonds 

ben ik nooit langer weg dan tot een uur of tien. Ik heb 

voorlopig nog geen plannen. Misschien dat ik nog eens 

een restaurant begin als de kinderen wat ouder zijn, 

maar voorlopig ben ik heel tevreden. 

 

Bekijk een video van de band van Andrew: 

http://www.youtube.com/watch?v=N4iTVqf95zs ◄ 

 

Kunst net over de grens van de wijk  
 

TUSSEN WOORD EN BEELD Door Clariet Boeye 

 

“Toen ik de keukenla had opgeruimd ging ik er 

later steeds even in kijken”  

Een paar jaar geleden zat ik te eten in de keuken bij 

vrienden. Ineens viel mijn oog op deze tekst in zink 

uitgezaagd en bevestigd boven de deur op de 

keukenmuur. Mijn hart maakte een sprongetje van 

blijdschap. Waarom eigenlijk? Het is een heel gewoon, 

alledaags zinnetje met een haast banaal onderwerp. Maar 

wie herkent niet de voldoening die je voelt bij het 

bekijken van een mooi opgeruimde la? Zoiets kan je 

heel blij maken. Maar ja, het is te onbenullig voor 

woorden, vind je. En hier staat het uitgespeld, 

uitgezaagd liever gezegd, en zo wordt het uitgetild 

boven het alledaagse tot iets universeels. Wie zit 

hierachter, waar komt dit kunstwerk vandaan? Bij 

navraag blijkt het gemaakt te zijn door een Leidse 

beeldend kunstenaar, Simone de Jong. Dat moet iemand 

zijn die mensen blij wil maken met kleine dingen. 

Matisse heeft eens gezegd dat kunst een 

kalmeringsmiddel voor de geest moet zijn, 

levensvreugde moet stimuleren, en dat hij de 

schoonheid van de wereld in zijn werk wilde tonen. Een 

dergelijke opvatting moet Simone de Jong ook voor 

ogen hebben, stelde ik me voor.  

Dat etentje, waarop ik kennis maakte met haar werk, is 

alweer jaren geleden. Nu heb ik eindelijk een afspraak 



 
 

Vereniging voor de Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West                       14 

gemaakt met Simone zelf. Ze is om zo te zeggen een 

buurvrouw, ze woont net over de grens van de 

Pieterswijk. Ik word ontvangen in het atelier-huis van 

haar man, de vormgever Frans van Nieuwenborg 

(ontwerper van onder meer de bekende ritsketting 

‘Zipper’ en de doeklamp ‘Delight’), omdat er teveel los- 

en laadlawaai is in de straat bij haar atelier.  

 

 

Simone de Jong 

 

Kunstacademie 

Simone de Jong is opgegroeid in Katwijk aan Zee. Ze is 

verpleegkundige en kunstenaar. Beide beroepskeuzes 

hebben te maken met de ziekte en het overlijden van 

haar moeder toen zij 25 jaar was. Ze vertelt, dat de 

herinnering aan het gezicht van haar moeder na haar 

dood langzaam vervaagde. Om dat proces tegen te gaan 

besloot ze om haar moeder te gaan tekenen. Ze vond 

het een wonder om te ontdekken dat je op die manier 

een nieuwe wereld kon bouwen. Het was als balsem 

voor de ziel. “Schoonheid is zichtbaar geworden liefde”, 

zegt ze. Ze besloot om naast haar werk als 

verpleegkundige naar de kunstacademie te gaan en 

leverde zowel voor de academie in Den Haag als die van 

Rotterdam werk in. Beide academies accepteerden haar. 

“Ik koos voor Rotterdam”, vertelt ze, “omdat daar ook 

in de avondopleiding de mogelijkheid bestond om vrij, 

ruimtelijk werk te maken. Want ik wilde me op een 

nieuw terrein begeven, ik wilde de ruimte in. Het eerste 

jaar was niet gemakkelijk. Ik was geen schilder en geen 

beeldhouwer, ik zat een beetje tussen de verschillende 

richtingen in. Ik had het geluk een hele goede leraar te 

hebben, Philip van Pieterson. Hij gaf het vak  ‘vorm, 

kleur en ruimte’, waar ik heel veel van geleerd heb. In 

het derde jaar mocht je al je eigen werk maken. Je mocht 

ook je eigen begeleiders kiezen, die drie maal in de week 

langs kwamen voor een gesprek. Ik voelde me onzeker 

in het schemergebied tussen beeldhouwen en schilderen. 

Toen ik dat Philip van Pieterson vertelde, riep hij 

‘Verdomme Simone, je bent de meest bevoorrechte van 

allemaal: je kiest voor elk werk steeds je eigen middelen!’ 

Vanaf dat moment viel er licht in de schemering.” 

Sindsdien heeft ze allerlei projecten en installaties 

bedacht, boeken gemaakt  en etalages ingericht voor 

V&D en Herenleed. Zo bouwde ze een heel eigen 

universum. 

  

Een greep uit de projecten 

De aan het begin van dit stuk geciteerde uitspraak is er 

één uit de serie van 52 Terloopse Zinnen (2004). 

Gedurende een jaar heeft Simone elke dag toevallig 

opgevangen uitspraken genoteerd. Dat kon zijn in 

wachtkamers, in de trein, op straat, tijdens een receptie 

of in een telefoongesprek. Geen ‘objects trouvés’, maar 

‘mots trouvés’. Ze vertelt dat ze  eens een vrouw hoorde 

zeggen: ‘Ik hang de was altijd op alsof het een 

kunstwerkje is.’  Dat vond ze zo’n prachtige uitspaak, 

dat ze op het idee kwam om dit soort terloopse zinnen 

te gaan verzamelen. Aan het einde van het jaar heeft ze 

er 52 uitgekozen. Daar heeft ze een diavoorstelling van 

gemaakt. Later heeft ze de zinnen geschreven in haar 

eigen handschrift en in zink uitgezaagd.  

Een ander project is ‘Stil genoegen’. Samen met Tineke 

Schriek verzamelde Simone een jaar lang stille 

genoegens. “Stille genoegens zijn kleine 

geluksmomenten waar je het eigenlijk nooit over hebt, 

zoals genieten van prikken in een vacuüm pak koffie, 

zon door flaporen zien schijnen of poetsen met een 

nieuwe tandenborstel. Daar hebben we voor één van de 

Leidse Kunstroutes een luisterinstallatie van gemaakt, 

bestaande uit drie stoeltjes met koptelefoons gewoon op 

straat. Daar kon je dan gaan zitten en luisteren.” Op dit 

moment verhuurt ze deze installatie voor wachtruimtes. 

Van het project is ook het boekje Stil genoegen te koop in 

haar webwinkel ‘Gloria’ met bijvoorbeeld: ‘Aardappelen 

poten’. “Ik heb een hele praktische buurvrouw die 
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vrachtwagenchauffeur is. Ze vertelde dat ze wat 

uitgelopen aardappels in de grond had gepoot. Haar stil 

genoegen was: ‘Acht aardappels in de grond in en 

tachtig er weer uit.’ Of: ‘Niet nodig’. Als ik iets zie wat 

ik heel mooi vind maar niet nodig heb, dan koop ik het 

niet. Als me dat drie keer lukt, koop ik het de vierde 

keer als beloning voor de drie keer dat ik volgehouden 

heb het niet te kopen.” 

 

Webwinkel Gloria 

Eens kreeg ik een gouden pleister. Een gouden pleister! 

Die bleek ook door Simone gemaakt te zijn. Ze heeft 

een webwinkel, Gloria, waarop ze deze pleisters 

verkoopt. Het idee voor de winkel is gegroeid uit een 

ander werk, een automaat die Simone voor een 

tentoonstelling in de hal in de Lakenhal  had geplaatst. 

Je kon uit de automaat geheimen trekken, of zakdoekjes 

met haar tranen, of liefdesbrieven, of korte filmpjes. De 

automaat staat nu in galerie De Meerse in Hoofddorp, 

met de titel  ‘Alledaagse Schoonheid’. In de webwinkel 

Gloria is meer te koop dan gouden pleisters. Eén van de 

laatste producten in het assortiment is een doos met alle 

ingrediënten voor een super chocoladetaart, voor als je 

na jaren niet-bakken weer eens zin hebt om een taart te 

bakken zonder gedoe. Wel met de aanbeveling zelf de 

eieren te kopen. Die worden er niet bijgeleverd. 

 

Ergens tussen schaamte en geluk (2010) 

In de inleiding van een boekje vol momenten tussen 

schaamte en geluk staat onder andere: “Ergens tussen 

schaamte en geluk ligt het gevoel dat je krijgt als je hard 

naar iemand zwaait die jou niet ziet. Je uitgestoken hand 

wordt niet gezien of je kust iemand drie keer terwijl 

diegene al na twee keer ophoudt, waardoor je derde kus 

verdwaalt in de lucht.” Bij de vijftien beschreven 

situaties tussen schaamte en geluk staan foto’s. Bij het 

boekje is een viewmaster met vijftien stereodia’s te 

verkrijgen, ook via de webwinkel. 

 

Troostzakdoeken 

Op de grote tafel staat een naaimachine. “Het kwam 

door de naaimachine van een vriendin. We ontdekten 

ineens dat je er letters mee kon borduren. Ik liet toen al 

bij Mol en de Groot merkband maken met allerlei 

teksten zoals ‘je bent mooi’,  ‘het is zoals het is’ of ‘pluk 

de dag’ om bij voorbeeld in de hals van een T-shirt of 

een overhemd van je geliefde te naaien. Ik borduur nu 

zakdoeken op deze machine met troostende teksten, 

bijvoorbeeld ‘Het gaat over schatje, echt waar.’ Laatst 

gaf een vrouw die terminaal was mij een opdracht voor 

zo’n troostzakdoek. Ze wil hem meenemen in haar kist. 

Dan is zo’n project voor mij helemaal geslaagd.”  

 

Werk 

Simone heeft altijd gewerkt, aanvankelijk als 

verpleegkundige. Nu werkt ze alweer acht jaar bij het 

Integraal Kankercentrum West. Het IKW is een kennis- 

en kwaliteitscentrum op het gebied van oncologische en 

palliatieve zorg voor kankerpatiënten. Simone is 

projectmedewerker patiënt en zorg. Ze geeft 

voorlichting aan patiënten en hulpverleners over alle 

niet-medische vragen. Ze werkt niet alleen voor een 

basisinkomen. Het verankert haar ook in het leven van 

alledag, met alles wat daarbij hoort. Het vult haar werk 

als kunstenaar aan. Uit het contact met patiënten en 

hulpverleners put Simone inspiratie voor haar projecten. 

“De wereld van mensen die oud of terminaal ziek zijn, 

wordt steeds kleiner en wordt teruggebracht tot de 

essentie. Alle franje is eraf geknipt. Die kleine wereld 

vind ik indrukwekkend. Daarin komt alles aan verdriet, 

geluk, schoonheid en humor samen.” Tot haar grote 

spijt en verdriet staat haar baan op de tocht door een 

onlangs doorgevoerde fusie.  

 

Japan 

Het gesprek met Simone de Jong vond plaats op vrijdag 

11 maart. Het eerste wat ze vroeg toen ik binnenkwam, 

was of ik de beelden van de aardbeving en de vloedgolf 

in Japan had gezien. Ik had alleen het schokkende 

bericht die ochtend op de radio gehoord, geen beelden 

nog gezien. Later lees ik op haar weblog “Schrijven is het 

bouwen van een dam tegen de vergankelijkheid” : 

“Ik heb al een paar dagen geen woorden. Geen woorden 

voor de ramp in Japan. De machteloosheid jaagt door 

mijn bloed. De beelden passen niet in mijn hoofd. Ik 

rilde voor de televisie bij auto's die ik zag rijden voor de 

vloedgolf uit. Ik weet me geen raad. Ik voel me al 

schuldig als ik hier mijn handen sta te wassen en er 

komt gewoon water uit de kraan, warm desnoods, en 

veel. Dat vind ik normaal al een wonder, maar op dit 

soort momenten kan ik mijn verbazing niet op. Ik wacht 

eigenlijk op het moment waarop de schokgolven niet 

alleen mijn hart, maar ook mijn huis bereiken. 

………… 

Japan stolt de tijd bij mij van binnen, en tegelijk eet ik 

een appel en drink water uit de kraan. Toen ik me laatst 

afvroeg wat je als mens nou helemaal voor een verschil 

kunt maken in deze grote wereld, las ik dat dat verschil 
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groot is: diegene schreef: 'doe maar eens 1 mug in een 

grote slaapkamer, en kijk wat dat al voor een verschil 

maakt....' Daar moet ik steeds aan denken.  Ik ben een 

mug, maar Japan is zo groot.” 

 

Tot slot 

Mijn vermoeden is bevestigd: ze is iemand die mensen 

blij wil maken met kleine dingen. Zij kijkt naar mensen 

en dieren met een openhartige blik.  Met haar werk 

ontdekt ze de schoonheid van het dagelijkse leven. Ze 

openbaart mensen hun eigen schoonheid, humor en 

kracht. Haar werk is lichtvoetig, ontwapenend en 

troostend, maar nooit oppervlakkig. Ja, Simone de Jong 

maakt verschil. 

 

Info: www.simonedejong.nl 

Sleutelfiguren, een kijkje in het leven van veertien 

bijzondere bewoners van Leiden en omgeving, 

hoofdredactie Jeroen Maters, Maters & Hermsen 

Journalistiek, 2010◄ 

 

 

Ledenvergadering 2011 
 

Algemene ledenvergadering 2011  

 

Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen 

voor de Algemene Ledenvergadering 

Datum:  dinsdag 12 april 2011  

Plaats:  Ars Aemula Naturae, 

Pieterskerkgracht 9 

Tijd:   20.00 uur tot 21.30 uur 

 

Voorafgaande aan de vergadering zal Hans 

Heestermans de lezing houden: 

“Leiden in twee kwartier” 

 

Agenda na de lezing 

1. Opening 

2. Vaststelling van de agenda 

3. Verslag LV 2010* 

4. Jaarverslag 2010** 

5. Bestuursaangelegenheden*** 

6. Wat verder ter tafel komt 

7. Sluiting 

 

 

*      Verslag: zie de website, een samenvatting staat in 

de Hart van de Stad krant van april 2011. 

**    Financieel jaarverslag: gecontroleerd en in orde 

bevonden door de kascommissie. 

***   Bestuursaangelegenheden: twee bestuursleden 

treden af: Marcel Schikhof en Vincent van Amerongen. 

De voordracht van de nieuwe bestuursleden vindt u in 

de Hart van de Stadkrant van april. Tegenkandidaten 

wordt verzocht zich twee weken van te voren 

schriftelijk bij de secretaris van het bestuur te melden. 

 

Samenvattend verslag Algemene Ledenvergadering 

27 april 2010 

Het volledige verslag is te vinden op de website, of op te 

vragen bij de secretaris. 

 

De vergadering werd bijgewoond door 27 leden. Het 

verslag van de ledenvergadering in 2009 is ongewijzigd 

vastgesteld, het jaarverslag van 2010 is goedgekeurd. Er 

waren geen vragen of opmerkingen.  

Overlast: In de vergadering is aandacht besteed aan de 

overlast van studenten. Het bestuur zegde toe om met 

de besturen van de studentenverenigingen afspraken te 

maken over verbetering van de bestuurlijke overdracht 

van afspraken om hinderlijk gedrag in te dammen, en 

verbetering van contacten.  

Vuilnis: De vuilnisbakken in het van der Werfpark de 

binnenstad blijken te klein voor de grote groepen die nu 

het warmer wordt gebruik maken van het park. Als de 

bakken vol zijn zetten mensen hun vuilnis ernaast. 

Beesten gaan ermee aan de haal en het park ziet er vies 

uit. Het bestuur heeft toegezegd om het probleem 

nogmaals met de gemeente te bespreken. Elke avond 

vuil ophalen en grotere bakken zou beter zijn.  

Vaarsnelheid: In grachten en singels wordt veel te hard 

gevaren. De toegestane snelheid is 6 km, maar veel 

bootbezitters halen het dubbele als het niet meer is. 

Lawaai op boten is er ook steeds meer.  Harde muziek, 

geschreeuw. Het bestuur heeft toegezegd om dat 

probleem te bespreken in het overleg met de politie, en 

met de dienst milieu, vanwege de schade door snelheid 

aan planten en nesten van dieren.  

Kunstrubriek: De rubriek Kunst in de wijk in de Hart 

van de Stadkrant geeft volgens een van de leden 

verwarring met de stichting Kunst in de wijk, die in het 

verleden allerlei activiteiten op dat gebied organiseerde. 

De rubriek krijgt een andere naam.  
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Ledenvergadering 2010 

 

Jaarverslag verenigingsjaar 2010 

 

Inhoudelijk 

In 2010 heeft het bestuur vooral veel aandacht gegeven 

aan de geluidsoverlast  veroorzaakt door 

evenementen, de 3 oktoberfestiviteiten en studenten. 

Het bestuur heeft samen met andere wijkverenigingen 

een gesprek gevoerd met de burgemeester.  Daarnaast 

heeft het bestuur twee bezwaarschriften ingediend tegen 

de evenementenkalender en tegen de geluidsoverlast 

tijdens de 3 oktoberviering op het Gerecht en het 

Pieterskerkhof. Beide bezwaarschriften zijn ‘niet 

ontvankelijk’ ofwel ‘ongegrond’ verklaard, maar toch 

heeft de gemeente een stap richting bewoners gemaakt 

door in de binnenstad voortaan alleen maar 

evenementen in categorie 2 toe te staan, en andere 

aanpassingen in de kalender aan te kondigen. Alleen 

Armin van Buren mag zich nog luidruchtig uitleven op 

de Garenmarkt.  

Gesprekken van politie, gemeente en omwonenden met 

de bedrijfsleiding van de Oude Harmonie over de 

overlast hebben geleid tot maatregelen die deze overlast 

moeten beperken. Ook met de studentenverenigingen 

Augustinus en Minerva zijn afspraken gemaakt om de 

overlast in te dammen.  

 

Op 17 maart is het herdenkingsmonument voor 

joodse slachtoffers uit Leiden in WO II op passende 

wijze en onder grote belangstelling onthuld. Het is 

ontworpen door Ram Katzir met de titel “Bagage”. Het 

bestaat  uit vijf koffers verspreid over de onze wijk en 

één voor het voormalige joodse weeshuis in de 

Rodenburgerstraat. In november is er een mooi boekje 

over dit monument uitgegeven: “Bagage”. 

 

Verschillende plannen voor bouwprojecten zijn 

gevolgd, met name de plannen van SLS wonen voor een 

studentencomplex op het voormalige terrein van de 

Brandweerkazerne. Op 28 september heeft het 

bestuur samen met SLS wonen een goed bezochte 

presentatie voor buurtbewoners georganiseerd in het 

Kamerlingh Onnes Gebouw.  

Er is verder intensief contact geweest met de bewoners 

van de Kaiserstraat en de gemeente over de 

herinrichting van de straat en de Van der Klauwtoren. 

De toekomst van de toren is nog onzeker. Het is helaas 

niet gelukt de toren tot monument te laten benoemen.  

Ook is er contact geweest tussen bestuur, bewoners en 

gemeente over plannen voor bebouwing van de 

Garenmarkt, die inmiddels door de gemeente 

teruggebracht zijn tot een ondergrondse garage. Het 

bestuur heeft samen met bewoners uit de omgeving van 

Rapenburg 48 in een gesprek met wethouder van 

Woensel te kennen gegeven graag nauw betrokken te 

willen worden bij de plannen voor een 5 sterrenhotel in 

Rapenburg 48. De gemeente heeft voor dat doel het 

pand te koop aangeboden. 

Na een lange procedure heeft de gemeente een besluit 

genomen over het verkeerscirculatieplan Levendaal-

West. De mening hierover is verdeeld in de wijk. Tegen 

het besluit loopt nog een beroepsprocedure van enkelen 

bewoners. Wat de Breestraat betreft: het bestuur heeft 

het contact met de winkeliersverenigingen 

gecontinueerd en is in gesprek met Stadsparkeerplan 

over de te hard rijdende busjes.  

Het bestuur blijft de ontwikkelingen rond de Rijn 

Gouwe Lijn volgen. Nu de gemeente weer overstag is 

gegaan en toch gekozen heeft voor de aanleg van de 

RGL, is alles weer mogelijk, ook een tracé door de 

Breestraat.  

Het bestuur heeft met andere wijkverenigingen in de 

binnenstad op de raadsvergadering op 2 november een 

inspraaknota ingediend tegen de bezuinigingsplannen 

voor de districtsraden. De Raad heeft toch gekozen 

voor het opheffen van de districtsraden. De 

bezuinigingen gaan in 2012 in. Er wordt nu gezocht 

naar een nieuwe vorm van burgerparticipatie. 

De wijkvereniging heeft afgelopen jaar de traditionele 

wijkborrel deze keer in samenwerking met 

studentenvereniging Augustinus georganiseerd op 19 

juni. Augustinus verzorgde de muziek en een 

rondleiding door hun clubgebouw en bediende een 

biertap. Ook leden van het collegium van Minerva 

waren aanwezig. Ondanks het koude weer was de borrel 
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goed bezocht en legden de studenten contacten met de 

bewoners. 

De Hart van de Stad krant kwam 3 maal uit. De 

website is in een mooi nieuw jasje gestoken. De 

Nieuwsbrief wordt naar ca. 200 belangstellenden 

gemaild. Het bestuur vergaderde zeven maal. Op de 

Algemene Ledenvergadering in april traden Lorents 

Blankenberg,  Marjolijn Pouw en Anton de Gruyl af. Als 

nieuwe leden werden Vincent van Amerongen 

(Hoefstraat), Hans Crone (Kloksteeg), Jacqueline Mos 

(Mosterdsteeg), Jan Verbaan (Garenmarkt) benoemd. 

Van alle activiteiten is verslag gedaan in de Hart van de 

Stad krant en de Nieuwsbrief te vinden op de website 

www.pieterswijk.nl.  

 

Financieel Jaarverslag 2010 

In 2010 is een nieuwe boekhoudmethodiek bij 

wijkvereniging ingevoerd. Dit is gedaan om meer inzicht 

in de financiële positie van de vereniging te krijgen. De 

wijziging houdt in dat de kosten in de boekhouding 

worden opgenomen wanneer ze verwacht worden en 

inkomsten worden opgenomen wanneer ze zijn 

gerealiseerd. Het resultaat van 2010 is door deze 

wijziging eenmalig negatief beïnvloed.  

De inkomsten van 2010 waren praktisch conform 

begroot. De inkomsten aan contributie was hoger dan 

begroot, wat de lagere inkomsten aan advertenties 

compenseerde. De nieuwe methodiek van boekhouden 

heeft een grote invloed op de kosten van de wijkkrant 

gehad. De kosten van de wijkkrant waren hierdoor veel 

hoger dan begroot. Dit werd in het bijzonder 

veroorzaakt door de opname van de kosten van de 

wijkkrant van december 2009 naast de kosten van de 

wijkkrant in 2010. Door het nieuwe inzicht in de 

financiële positie van de vereniging is besloten om de 

begrote reservering voor het lustrum niet te maken. 

Eind 2010 was het aantal leden van de vereniging 338 en 

12 donateurs. 

 

De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren J.J.M. 

Gerritsen en R.H. Breedveld, heeft de administratie 

gecontroleerd en in orde gevonden. 

 

 

 

Per 31-12-2010
BALANS

DEBET CREDIT

Saldi in euro's 1-1-2010 31-12-2010 Mutatie 2010 1-1-2010 31-12-2010 Mutatie 2010

ING Betaalrekening                      21,40                     527,41                     506,01                           -                1.828,85                    1.828,85 

Rentemeer en Kap rekening                 3.881,03                   2.433,91                   1.447,12-                           -                   500,00                       500,00 

Nog te factureren Advertenties 4                           -                       800,00                     800,00                           -                       5,00                           5,00 

                3.902,43              1.427,47                    2.474,96-

Totaal                 3.902,43                   3. 761,32                     141,11-                 3.902,43              3.761,32                       141,11-

Renteopbrengsten: Rente Girorekening                         0,11-

Rentemeerrekening                     119,88 

 Totaal                     119,77 

RESULTAAT
Realisatie 2010 Realisatie 2009 Begroting 2010 Verschi l 2010 Begroting 2011

Inkomsten Contributies                   2.597,54                   2.617,55                  2.500,00                      97,54                    2.500,00 

Advertenties                     900,00                   1.725,00                  1.000,00                    100,00-                    1.000,00 

                            -                              -                             -                                -   

Subsidie                   4.250,00                   4.250,00                  4.250,00                           -                      4.290,00 

Rente                     119,77                       68,03                     115,00                        4,77                         70,00 

Diverse Inkomsten                           -   

Totaal                   7.867,31                   8.660,58                  7.865,00                        2,31                    7.860,00 

Kosten Wijkkrant 1                   7.222,78                   3.361,48                  4.700,00                 2.522,78                    5.600,00 

Activiteiten                   2.265,61                   2.151,23                     750,00                 1.515,61                    1.260,00 

Bestuur                     116,82                     365,00                     450,00                    333,18-                       450,00 

Internet 2                     142,18                            -                              -                      142,18                       150,00 

Diversen                     594,88                   1.545,59                     540,00                      54,88                       400,00 

Lustrum                  1.425,00                 1.425,00-

 Totaal                 10.342,27                   7 .423,30                  7.865,00                 2.477,27                    7.860,00 

    

Resultaat                   2.474,96-                   1.237,28                            -                   2.474,96-                              -   

Opmerking:

1 De kosten van de Stadkrant van December 2009 zijn in 2010 opgenomen in de boeken en niet in 2009

2 De badragen van 2009 ging dit item om de bureaukosten. (Gekozen internet kosten apart te zetten).

3

4

Overzicht Financiën Wijkvereniging Pieters & Academ iewijk en Levendaal-West 2010

In 2010 is de boekhouding van de Vereniging afgestapt van de cashboekhouding. Hierdoor worden kosten wanneer ze 

gemaakt zijn geboekt, en baten worden geboekt, wanneer ze gerealiseerd zijn.  Om deze overgang te kunnen maken, is de 

post reserve/voorzieningen/voorafontvangen/ nog te ontvangen facturen gemaakt om de overloop van 2009 in op te 

nemen. Vanaf 2010 staat daar de reserve van de vereniging.

Vanaf 2010 worden nieuwe adverteerders verzocht vooraf de advertenties jkosten te betalen. Reeds bestaande 

adverteerders betalen de advertentiekosten achteraf. (elke 2 jaar)

Saldi in euro's

Nog te ontvangen facturen

Vooraf Ontvangen Advertenties

Vooraf Ontvangen Contributie

Reserve/Voorzieningen/ Vooraf 
ontvangen/nog te betalen posten 3

Totaal



Kandidaat bestuursleden stellen zich voor  

Eveline van Lottum 

 

 

 

Mijn naam is Eveline van Lottum, ik woon sinds 2003 

met veel plezier in deze fraaie en interessante  wijk (aan 

het Rapenburg). Ik vind dat de wijkvereniging een nuttige 

functie heeft als vertegenwoordiger van de gezamenlijke 

belangen van de wijkbewoners bij de gemeente. De 

wijkvereniging kan ook mensen die dezelfde problemen 

ondervinden met elkaar in contact brengen en ze helpen 

bij het oplossen. Onder andere daardoor heeft de 

wijkvereniging ook een samenbindende rol binnen de 

wijk. Ik wil aan dat alles graag een bijdrage leveren en heb 

me daarom kandidaat gesteld als bestuurslid.  

 

Jan Pieters (1941) 

  

 

Sedert 1974 woon ik in Leiden, eerst in de Merenwijk, 

maar nadat de kinderen het huis uit waren, sinds 2003 in 

het Kruitschip (aan de Garenmarkt).  

Het goed vooraf informeren van bewoners over 

besluiten, het sonderen van opvattingen, het meedenken 

door burgers tot en met het meebeslissen, vind ik 

belangrijk om ervoor te zorgen dat besluiten voldoende 

draagvlak hebben.  

Het betrekken van de bewoners bij beslissingen vind ik 

ook leuk werk. Het vraagt inspanningen van het 

gemeentebestuur, van het gemeentelijk 

ambtenarenapparaat, maar ook van de bewoners zelf. 

Daarin is de wijkvereniging belangrijk. 

Er staan juist nu vele belangrijke beslissingen op de 

rol, zoals een ondergrondse parkeergarage aan de 

Garenmarkt, de aanleg van de Rijn Gouwe Lijn, en een 

evenementennota; allemaal projecten en besluiten die een 

grote invloed hebben op de levendigheid en leefbaarheid 

van onze binnenstad. Juist wil ik daarom graag toetreden 

tot het bestuur van de wijkvereniging.  

Vanaf 1 september 2010 gepensioneerd. In mijn 

arbeidzame leven was ik als milieu-econoom werkzaam 

bij het Directoraat-Generaal Milieubeheer.  

  

Berichten 

Door Clariet Boeye (CB), Inge Bochardt (IB), Jenny Groenendijk 

(JG), Franceline Hendrikse-Pompe (FHP), Emiel de Jong(EdJ), 

Klaske van de Mandele (KvdM), Jacqueline Mos (JM), Jan Pieters 

(JP), Marjolijn Pouw (MP), Marcel Schikhof (MS) , Koert van 

der Velde (KvdV) 

 

Aalmarkt - Fietsenstalling onder V&D. 

De gemeente heeft met V&D een overeenkomst gesloten 

over de kelder: de gemeente gaat van de kelder een 

fietsenstalling maken voor circa 1000 fietsen. Het college 

heeft daarvoor een krediet  aangevraagd bij de 

gemeenteraad. De stalling maakt onderdeel uit van het 

Aalmarkt project. Door deze overeenkomst komt de 

realisatie van het Aalmarkt project dichterbij. V&D krijgt 

toestemming om laad- en losplaatsen te realiseren in de 

Breestraat, op de plek van de voormalige fotowinkel. 

Daar zullen waarschijnlijk de drie oude leibomen voor 

moeten wijken, tot ongenoegen van de omwonenden. De 

gemeente heeft toegezegd de bomen te verplaatsen.  

Naar het schijnt zal de winkel onderin de Aalmarktschool 

binnenkort opengaan, en wordt op 12 mei vanaf 16 uur 

de nieuwe seizoensbrochure van Schouwburg, 

Stadsgehoorzaal en LAKtheater gepresenteerd. (CB & 

FHP) 
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Breestraat - Verkeersovertredingen: De Breestraat is 

steeds meer een vrijplaats geworden voor 

verkeersovertreders. De dertig kilometer grens wordt 

massaal overtreden, overdag, maar vooral ook buiten 

winkelsluitingstijd. De wijkvereniging is samen met de 

winkeliersvereniging actie hiertegen aan het ondernemen. 

We hebben met de directeur van het Stadparkeerplan aan 

de Haagweg gesproken, die dagelijks vele busjes door de 

Breestraat en de rest van het centrum laat circuleren om 

parkeerders op de Haagweg aan en af te voeren. De 

busjes rijden vaak te hard. De directeur stelde dat hij 

inderdaad wel wat wilde jongens op sommige van de 

door de gemeente gesubsidieerde busjes heeft zitten, 

maar hij beloofde ze op hun wangedrag aan te spreken. 

Dit mede dankzij een systeem waardoor hij altijd kan zien 

welk busje waar,  hoe hard rijdt. Sinds het gesprek rijden 

de busjes inderdaad rustiger, maar het gaat er natuurlijk 

om dat ze dit ook blijven doen. Wie klachten heeft 

wordt opgeroepen te bellen met 071-51 20 071 / 06-53 

65 96 81 of te mailen chris@stadsparkeerplan.nl. De 

eerste twee cijfers van het nummerbord en de tijd en 

plaats zijn genoeg. De chauffeurs die er zo bij gelapt 

worden kunnen rekenen op een stevige uitbrander. 

 

 

Onlangs hebben we met Connexion gesproken, die elke 

dag met vele honderden bussen door de Breestraat rijdt, 

vaak te hard. Voor zo’n grote bus geldt dat ook 30 al te 

hard kan zijn, en dat is niet iets wat de meeste chauffeurs 

door hebben. Onlangs is er daardoor nog een zwaar 

ongeluk geweest. Ook hier kregen we toezeggingen en 

mooie woorden. Tot langzamer rijden heeft het echter 

nog niet geleid. We zullen Connexion aan haar belofte 

houden. Het ergste zijn de taxi’s, en die zullen het 

moeilijkst te temmen zijn. We hebben de wethouder 

gevraagd aan beide kanten van de Breestraat heel groot 

een 30 kilometer bord op straat te schilderen. Wordt 

vervolgd. (KvdV) 

  

 

Garenmarkt - Onbebouwde deel (gat)  

Na de sloop van de illegale appartementen en sanering 

van de grond is de gemeente begonnen met  bouwrijp 

maken van het terrein. Buurman Jan Verbaan van de 

Korevaarstraat spande een kort geding aan, maar heeft dit 

volgens onze zegslieden verloren. De gemeente heeft de 

werkzaamheden hervat. Of er een koper is voor de grond 

hebben we nog niet kunnen achterhalen. (CB) 

 

Parkeerterrein 

Op 15 maart besprak de gemeente met een afvaardiging 

van buurtbewoners de stand van zaken bij de plannen om 

op de Garenmarkt een ondergrondse parkeergarage te 

bouwen. Mogelijk volgt er in het najaar een openbare 

discussie met alle omwonenden, apart van de contacten 
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van de gemeente met de omliggende bedrijven. Er wordt 

nu gewerkt aan een programma van (technische) 

eisenvoor de garage zelf en de openbare ruimte erboven. 

Het programma van eisen wordt verwerkt in een nota van 

uitgangspunten die aan het eind van het jaar naar de 

Gemeenteraad zou moeten gaan. 

 

De Garenmarkt zal in ieder geval niet bebouwd worden 

en vooralsnog parkeerplaats blijven. Het wordt geen 

“interessant bomen- of terrasjesplein”. De garage wordt 

een ‘stand alone’ voorziening. Er komt geen doorgang naar 

de Hoogvliet parkeergarage. 

 

Het is niet de bedoeling om de gevelwanden van de 

Garenmarkt aan de Hoogvlietkant te veranderen, 

bijvoorbeeld om de in- en uitstroom van auto’s te 

vergemakkelijken (te duur). De Hoogvliet vestiging  aan 

de Garenmarkt is een van de best draaiende filialen van 

het concern. Men wil liever niets veranderen. In het 

verleden zou wel gedacht zijn aan een parkeergarage 

onder de Singel en de vijver van het Plantsoen, maar dat 

alternatief is momenteel geheel buiten beeld. (JP) 

 

Jan van Houtkade ( looppad) 

Het is lente, maar het worteldoek dat de vleugelnoten op 

de Jan van Houtkade moet beteugelen is nog  niet 

aangebracht, net zo min als het beloofde, betegelde 

looppad. Het talud ligt er rommelig bij. De 

werkzaamheden zijn volgens de gemeente 

weersafhankelijk, maar daar kan het niet aan liggen. (MP) 

 

Kaiserstraat - Van der Klaauwtoren  

Tot teleurstelling van de bewoners hebben de pogingen 

om de Van der Klaauwtoren aan de Kaiserstraat aan te 

wijzen als rijksmonument en beschermd gemeentelijk 

monument niets opgeleverd. Raadsleden vroegen B&W 

schriftelijk naar de reden van de afwijzingen. Het pand 

hoort volgens velen tot het culturele erfgoed van de 

binnenstad, verbouwen is volgens recent onderzoek 

mogelijk, het gebouw is nog in goede staat en hergebruik 

zou een stuk duurzamer zijn dan sloop en nieuwbouw.  

Herbestemming van het gebouw is mogelijk duurder dan 

afbreken en opnieuw opbouwen, volgens de eigenaar van 

het gebouw (de universiteit). Financieel levert het dus 

minder op. Om die reden weigert de universiteit aan 

herbestemming mee te werken, en zette zij de gemeente 

voor het blok. De universiteit dreigde namelijk om de 

gemeente financieel aansprakelijk te stellen voor 

mogelijke gederfde inkomsten als de van der 

Klaauwtoren als beschermd monument wordt 

aangewezen en moet worden verbouwd. De universiteit 

houdt vol dat verbouwen vanwege de slechte 

bouwkundige staat van de toren niet kan. Het gebouw 

heeft volgens de universiteit ook geen cultuurhistorische 

waarde voor de stad. Dit in tegenstelling tot de opvatting 

van het college van B&W Leiden die het gebouw wel van 

cultuurhistorische waarde vindt.      

 

 

 

De gemeente heeft bakzeil gehaald. Vanwege de claim en 

de wenselijkheid om vaart te zetten achter de 

herontwikkeling van het gebied rond de Sterrenwacht, 

heeft het college helaas besloten om de Van der 

Klaauwtoren niet als beschermd gemeentelijk monument 

aan te wijzen en af te zien van een advies om er een 

rijksmonument van te maken. Het college is van mening 

dat het eigenlijk al te laat is om nog iets te doen, de 

vergunningen zijn namelijk al verleend. Overigens mag er 

nog niets uitgevoerd worden, omdat er nog 

bezwaarprocedures lopen. Patrick Colly, de architect die 

mooie, inventieve plannen voor hergebruik van de toren 

maakte is nog  in gesprek met de universiteit. Mogelijk 

weet hij het bestuur over te halen.  (CB & IB)   
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Langebrug-Ketelboetersteeg-Plaatsteeg  

(bouwplannen SLS wonen) 

Het is al een tijd stil rond het project van SLS wonen, om 

op het terrein van de voormalige brandweerkazerne en  

de Sociale Dienst studentenhuisvesting te realiseren. SLS 

schijnt met de gemeente de bouw aan het voorbereiden te 

zijn. Niet alle direct omwonenden zijn echter tevreden. 

Zij vinden dat SLS moet afzien van een hoger gebouw op 

de plek van de kazerne dan nu volgens het 

bestemmingsplan is toegestaan. (KvdV) 

 

Levendaal - West  (verkeerscirculatie Garenmarkt, 

Raamsteeg, St. Jacobsgracht en Hoefstraat) De 

rechter verklaarde de bezwaren van een aantal bewoners 

tegen de plannen voor de te wijzigen verkeerscirculatie 

ongegrond. De gemeente heeft de door bewoners 

voorgelegde Breedveld-variant alsnog verkeerskundig 

beoordeeld, maar kwam tot de conclusie dat de variant 

nadelen heeft in vergelijking met het oorspronkelijke 

plan. Zij heeft de bewoners inmiddels per brief laten 

weten dat zij het oorspronkelijke plan wil uitvoeren. Een 

groot deel van de bewoners is daar blij mee, enkele 

bewoners tekenden hoger beroep aan bij de Raad van 

State. Hun argumenten vindt u verderop in deze krant. 

(MP)   

 

 

 

Pieterskerk 

De Pieterskerk heeft een nieuwe directeur, en sindsdien 

waait er een nieuwe wind die voor de buurtbewoners 

bijzonder interessant is. Behalve de commerciële 

exploitatie stelt Frieke Hurkmans ook de dagelijkse 

openstelling van de kerk voor buurbewoners en toeristen 

voorop. Er is een nieuwe site in ontwikkeling met 

interessante interactieve doorkijkjes naar het verleden. In 

een volgende Hart van de Stadskrant uitgebreide 

aandacht voor Hurkmans en de Pieterskerk 

(www.pieterskerk.com/nl/educatie/) (KvdV) 

Rapenburg  

Voortgang plannen 5- sterren hotel-restaurant  

In Hart van de stadkrant 130 (december 2010) berichtten 

we  u over de plannen voor een hotel in Rapenbrug 48 en 

Pieterskerkhof 4a. Op dit moment staat het pand, voor 

zover wij weten, nog steeds te koop. Op 15 december 

vorig jaar hebben Klaske van der Mandele en ik een 

gesprek gehad met wethouder Van Woensel. De 

bedoeling van het gesprek was duidelijk te maken, dat de 

omwonenden niet à  priori tegen een hotel zijn, maar dat 

zij graag bij de ontwikkelingen betrokken willen worden 

om geluidsoverlast te kunnen voorkomen. Het antwoord 

van Van Woensel was, dat zij zich geen zorgen hoeven 

maken: de beperkende voorwaarden die aan de verkoop 

zijn verbonden, garanderen een hoog kwaliteitsgehalte 

voor het hotel. Het wordt beslist geen backpackershotel!  

 

 

 

Deze voorwaarden zijn overigens geheim en worden 

alleen bekend gemaakt aan potentiële kopers, die een 

geheimhoudingsclausule moeten tekenen. Door deze 

geheimzinnigheid ga je bijna denken dat er misschien 

helemaal geen voorwaarden zijn. Maar waarschijnlijker is, 

dat de voorwaarden dermate ruim zijn, dat het een koper 

niet zal afschrikken. Deze gang van zaken zal wel 

gebruikelijk zijn bij zulke zaken. Het gesprek maakte ook 

duidelijk dat de bestemming voor een luxueus hotel -

restaurant - Grand café onwrikbaar vastligt. In het 

Programma Binnenstad 2009 staat: “De horeca rond de 

culturele instellingen trekt vooral het publiek dat voor en 

na een voorstelling wat wil eten en drinken. De 

Pieterswijk vormt het concentratiepunt voor kwalitatieve 

restaurants die passen in dit decor. De combinatie van het 

nieuwe hotel en een goed restaurant op Rapenburg 48 
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heeft de aantrekkingskracht van dit gebied versterkt.” 

Alsof het hotel er al is, een mooi voorbeeld van een 

perfectum profeticum, of wishfull thinking! Toegegeven, dat ís 

het dan ook: het is de toekomstvisie van de gemeente.  

Op onze afspraak met de wethouder dat de omwonenden 

na aankoop van het pand betrokken zouden worden bij 

de ontwikkelingsplannen van het hotel heeft Klaske van 

der Mandele, als afgevaardigde van de omwonenden, een 

brief van de gemeente ontvangen dat de bewoners op een 

drietal door de gemeente te bepalen momenten 

geïnformeerd zullen worden over de verkoop en de 

ontwikkeling van de locatie. Dat is net een slagje anders 

dan afgesproken, maar vooruit! In dat kader heeft de 

gemeente nu een uitnodiging gestuurd voor zo’n 

‘informatiemoment’. (CB & KvdM) 

 

 

Uitnodiging informatieavond: 

Informatiemoment:  Verkoop & ontwikkeling 

Rapenburg 48/Pieterskerkhof 4 A,  

Tijdstip: woensdag 6 april 2011, om 18.00 uur  

Locatie: Rapenburg 48. 

 

 

 

 

Buurtkaderoverleg  (overleg politie en binnenstad-

wijkverenigingen) Politie Hollands-Midden 

Exclusief (bijeenkomst 14 december) 

Door onze wijkagent Willem van Vliet werd ik 

uitgenodigd om deze bijeenkomst van de politie met  de 

wijkverenigingen van de binnenstad bij te wonen. Het 

doel was om burgers meer inzicht te geven in het 

politiewerk en vooral ook de effecten daarvan op de 

politiemensen zelf. Ook  kregen we meer inzicht in de 

organisatie-structuur van de politie en welke 

ondersteunende afdelingen er zoal zijn. 

Die avond kwamen vier agenten aan het woord, en zij 

vertelden indrukwekkende verhalen over hun 

werkpraktijk en de impact daarvan op henzelf. 

De eerste politieman zat bij Zedenzaken en vertelde van 

een onderzoek waarbij meisjes in de leeftijdcategorie van 

13 tot 17 jaar werden lastig gevallen of bedreigd  via 

Internet en telefoon door een man. Deze zaak kwam aan 

het rollen doordat een van de meisjes aangifte kwam 

doen bij de politie. In dit geval is de dader uiteindelijk 

aangehouden. 

Een tweede verhaal was van een agent die de coördinatie 

doet van politie aanwezigheid in de weekenden op De 

Grent in Noordwijk. Zijn verhaal ging over een situatie 

waarbij uiteindelijk vanuit een gezelschap van twaalf 

mannen een steeds grotere menigte de politie in het nauw 

dreef en aanviel. Ik vond (behalve dat hier geen wapens 

werden gebruikt) het verhaal sterk lijken op wat in Hoek 

van Holland is gebeurd. Uitermate bedreigend om als 

agent daar je werk te moeten doen met jongeren die 

dronken en-of onder invloed van drugs zijn, en het 

schijnbaar leuk vinden om de politie te ‘pesten’ of aan te 

vallen. 

Het volgende verhaal ging over de ‘geitjes zaak’ in 

Zoeterwoude en omgeving.  Daar werden gedurende een 

paar jaar steeds geiten op een bijzonder akelige manier 

geslacht en ‘tentoongesteld’ op openbare plekken. 

Uiteindelijk is daar door grondig buurtonderzoek en 

cameratoezicht ook daar een dader opgepakt. 

Als laatste kwam een agent aan het woord van de 

verkeers- motorbrigade, die onder andere vertelde over 

een zeer ernstig verkeersongeval waarbij een vrachtwagen 

een vrouw op fiets heeft overreden en de agent de vrouw 

in haar laatste momenten, voor haar overlijden, heeft 

bijgestaan. 

Deze bijeenkomst voldeed zeker aan de doelstelling om 

burgers meer inzicht te geven in het zware - ook 

geestelijk - en  belastende politiewerk. (JM) 

 

Districtsraad (wijkvereniging en gemeente) 

De bestuurlijke discussie over het voortbestaan van de 

Districtsraden en het realiseren van een werkbaar 

alternatief is nog  niet afgerond. Op 22 maart heeft de 

gemeente de stand van zaken  toegelicht en hebben de 

wijkverenigingen van de binnenstad gezamenlijk een 

alternatief gepresenteerd. Verschillende politieke partijen 

hebben dat initiatief overgenomen en op 30 maart 

eveneens een bijeenkomst over burgerparticipatie 

georganiseerd. 

De gezamenlijke wijkverenigingen van de binnenstad 

vinden dat de communicatie tussen burgers en gemeente 

te wensen over laat. Afdelingen van de gemeente werken 

onvoldoende samen, en afspraken met bewonersgroepen 
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lopen daardoor mis. Een eigen budget voor de 

Districtraden is  niet nodig, maar betrokkenheid van 

burgers bij de besluitvorming over hun woonomgeving 

wel. Zij stellen voor dat de burgemeester en de bij de 

binnenstad betrokken wethouders jaarlijks met de 

verenigingen voor de opstelling van de begroting de 

plannen voor de binnenstad bespreken. Dat loopt van 

evenementen tot beleidsprogramma’s. Daarnaast moet de 

mogelijkheid open blijven om op initiatief van een 

vereniging of de gemeente specifieke zaken in klein 

comité te bespreken. Toen deze krant werd samengesteld 

was het resultaat van de besprekingen nog niet bekend. 

Maar we houden u op de hoogte.  (CB & JM) 

 

Beleidskader Winkelvoorziening Binnenstad  

Afgelopen 15 februari heeft het college het Beleidskader 

Winkelvoorzieningen Binnenstad, onderdeel van 

Programma Binnenstad, vastgesteld voor de inspraak tot 

11 april. 

De inhoudelijke tekst is te lezen op de gemeentelijke 

website. (CB)  

 

 

 

Evenementen  

In het evenementenbeleid van de gemeente zien we een 

opmerkelijke verandering. Nadat jaren lang steeds meer 

werd toegestaan is met de concept Evenementenkalender 

2011 een begin gemaakt met het terugdringen van het 

aantal evenementen en de omvang. In gesprekken met de 

gezamenlijke  binnenstadwijkverenigingen hebben 

burgemeester Lenferink en wethouder De Haan erkend 

dat er ook oog moet zijn voor de overlast van 

evenementen, en de gemeente is zich meer bewust van de 

veiligheidsrisico’s. De kalender laat nog ruime voor één 

categorie 3 evenement: Armin van Buuren op de 

Garenmarkt, en er is een systeem ontwikkeld met 

verdeling van dagdelen, waardoor minder evenementen 

tot in de avond zullen uitlopen. De 

binnenstadwijkverenigingen hebben een gezamenlijke 

zienswijze op het beleid ingediend die te lezen is op onze 

website. Er zit verbetering in, maar we blijven pleiten 

voor meer oog voor de overlast die evenementen met 

zich mee brengen. 

Ook over het vrij laten van de zogenaamde inlooptijden 

van de cafés hebben de binnenstadwijkverenigingen een 

gezamenlijk standpunt bepaald. Wij verwachten weinig 

heil van het voorstel de tijden volledig vrij te geven en we 

zien niet in waarom de huidige regeling aangepast zou 

moeten worden. Hoewel de inspraak op dit voorstel uit 

de gemeenteraad nog gaande is wordt het duidelijk dat B 

& W, de politie, een groot deel van de horeca en veel 

cafébezoekers ons standpunt delen. We houden dus 

goede hoop dat de initiatiefnemers (de gemeenteraad) het 

voorstel intrekken. (JM & MS)  

 

 

 

Horeca 

De Oude Harmonie en Next (Papengacht en 

omgeving) 

De overlast van de horeca in de omgeving van de 

Papengracht is de laatste weken helaas weer toegenomen. 

Bewoners worden geconfronteerd met opdringerige en 

agressieve jongeren die in de buurt van de Oude 

Harmonie, of de Next op straat rondhangen. Vaak zijn ze 

gedrogeerd of dronken.  De gemeente is van plan om een 

enquête te houden onder de mensen die in de buurt van 

deze horeca gelegenheden wonen. Afhankelijk van de 

uitkomst van deze enquête zal de burgemeester beslissen 

of en welke maatregelen er zullen worden genomen. Het 

is dus van groot belang dat iedereen deze enquête invult, 

zodat er hopelijk snel passende maatregelen worden 

genomen. (EdJ)◄ 
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Ingezonden 
 ‘De stad Leiden in de tijd van Lucas van Leyden’   

 

Leiden 50 jaar Monumentenstad 

in Regionaal Archief Leiden   

 

Het Regionaal Archief Leiden 

(R.A.L.) houdt dit jaar een aantal 

kleine presentaties in het kader 

van ‘Leiden 50 jaar 

Monumentenstad’.  

 

Om te beginnen wordt parallel aan de grote 

tentoonstelling ‘Lucas van Leyden en de Renaissance’ in 

Stedelijk Museum De Lakenhal in de vitrine bij de entree 

van het R.A.L aandacht besteed aan de tijd van deze grote 

Leidse schilder.  

Lucas van Leyden is geboren en getogen in Leiden en 

leefde hier van 1494 tot 1533. Hij is vooral bekend door 

het drieluik ‘Het Laatste Oordeel’, dat niet voor niets een 

venster heeft gekregen in de ‘Canon van Leiden’.  

 

 

 

Rondom een zelfportret van Lucas van Leyden uit 1525 - 

het originele olieverfschilderij uit Braunschweig hangt op 

de tentoonstelling in De Lakenhal - zijn afbeeldingen van 

Leidse gebouwen en personen uit de 16e en 17e eeuw te 

zien. Deze zijn geselecteerd uit de Beeldbank van het 

Regionaal Archief Leiden. 

 

Zo wordt aandacht gegeven aan een aantal stadspoorten, 

zoals de Rijnsburger- of Blauwpoort. Ook is een ontwerp 

voor een kleine toren voor het Stadhuis te zien. Maar ook 

werk van Lucas van Leyden komt uit de Beeldbank, zoals 

de optocht van de beruchte wederdoper Jan van Leyden 

door Munster. 

 

 

‘De stad Leiden in de tijd van Lucas van Leyden’ is te 

zien tot en met 1 juni tijdens openingsuren van het 

Regionaal Archief Leiden op de Boisotkade 2A. 

www.archiefleiden.nl, info@archiefleiden.nl  
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Ingezonden 
NAAR DE RAAD VAN STATE  

 

Een van de belangrijkste redenen dat bewoners van de 

Garenmarkt en  St. Jacobsgracht hoger beroep 

aantekenen tegen de uitspraak van de Haagse Rechtbank 

i. z. v. het verkeersplan Levendaal –West,  is het advies 

van de Brandweer over dit plan. Het is voor ons 

onacceptabel dat buurtbewoners die zelf goed bereikbaar 

blijven voor hulpdiensten, zich uit mogen spreken over 

onze bereikbaarheid voor deze diensten. 

 

Ron Verberg en Willem van der Heijden 
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Winter 2010-2011 

Scheepmakersteeg 
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Achtergrond 
 

Aan dit nummer werkten mee  

Jacques van Alphen, Vincent van Amerongen, Rita 

Blankenberg, Clariet Boeye, Frans Breedeveld, Hans 

Crone, Henkjan Hardeman, Benata Hengstmengel, 

Simone de Jong, Eveline van Lottum, Jan Pieters, 

Marjolijn Pouw, Kris Schiermeier, Andrew Spieker, 

Peter van Zonneveld.  

Berichten 

Clariet Boeye, Franceline Hendrikse – Pompe, Emiel 

de Jong, Klaske van de Mandele, Jacqueline Mos, 

Marjolijn Pouw, Marcel Schikhof, Koert van der Velde. 

Foto’s en illustraties 

Clariet Boeye, Armando Ello, Jenny Groenendijk, 

Marjolijn Pouw,  Regionaal Archief Leiden 

 

Kopij voor de volgende krant graag inleveren voor 15 

augustus 2011 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.  


