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Ten geleide

In deze krant actuele en uitvoerige informatie over het Aalmarkt-
project dat door Franceline Hendrikse-Pompe namens de wijk-
vereniging op de voet wordt gevolgd. Er is ook enig nieuws over
een ander langlopend project, te weten 'Binnenste Beter'. Hans
Slot doet hiervan verslag. Het wonen in de oude panden van een
binnenstad heeft zijn bekoring, maar er zijn ook risico's aan ver-
bonden. Schuiframen laten zich makkelijk forceren door inbre-
kers. De wijkagent laat weten wat u aan beveiliging van dit type
ramen kunt doen.
Op zaterdag 5 april is de kunstwandeling door de Leidse binnen-
stad. We mogen hier met recht spreken van een nieuw gevorm-
de traditie. Inmiddels doen ongeveer 100 kunstenaars en even zo
vele winkels en bedrijven mee. Lees het artikel van organisator
Ton van Noort. De historisch geïnteresseerde lezer kan weer zijn
hart ophalen aan deze krant. Onze correspondent bij het Ge-
meentearchief P.J.M. de Baar behandelt de geschiedenis van de
Schoolsteeg. Carlo van Praag vervolgt zijn serie over het wonen
in hofjes met een artikeltje over het Jean Pesynhof.

Tot slot doen wij een oproep aan de leden van de vereniging. Op
25 maart 2003 (en dat is komende dinsdag al) is de algemene
ledenvergadering. Wij hopen op een extra grote opkomst, al was
het alleen maar omdat er een bijna geheel nieuw bestuur moet
worden gekozen. Vier nu nog dienst doende bestuurders, waar-
onder ook de redactie van deze krant, treden af. We hebben drie
goede kandidaten gevonden die bereid zijn een bestuursfunctie
te bekleden. De leden krijgen een extra aantrekkelijke ALV voor-
geschoteld omdat Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en
Cultureel Planbureau, een lezing zal houden over 'Wonen in de
binnenstad', en door de attractieve lokatie, n.l. de Lokhorstkerk
aan de Pieterskerkstraat 1. De zaal is open vanaf 19.30 uur en
om 20 uur begint het programma. En verder: wij zien uit naar uw
contributie.
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Schuiframen en beveiliging

In deze historische binnenstad hebben vele oude
huizen schuiframen, die als beveiliging vaak
slechts voorzien zijn van een paar metalen pennen
door het raam en kozijn. Aangezien we de laatste
weken een lichte 'verschuiving' zien van inbraken
die in dit soort huizen hebben plaats gevonden,
waarbij de inbraak plaats vond door opening van
het schuifraam, wil ik in hiervoor de aandacht van
de bewoners vragen. Omdat we in de richting van
de zomer koersen en daarbij (hopelijk) wat beter
weer kunnen verwachten zullen de schuiframen
veelvuldig gebruikt worden, waarbij dan vaak wordt
vergeten de ramen bij en/of na gebruik goed te
vergrendelen. Hieronder treft u een situatieschets
aan van de voorgestelde beveiliging. In het kort
komt het hier op neer dat u kunt kiezen voor één
van beide oplossingen:
1. Maak boven het schuifraam aan beide zijden in

het verticale kozijn een lat, zodat het schuif-
raam nog maar 15 cm open kan. Deze lat kan
worden vastgeschroefd aan het kozijn en in de
kozijnkleuren worden meegeschilderd.

2. Zet het op het schuifraam aan de onderzijde
(zowel links als rechts) een 'Axa 3012' bijzetslot.

Wanneer u twee extra busjes aanschaft en die
maximaal 15 cm hoger in het kozijn plaatst,
kunt u het raam openen en daarna met de
Axa-sloten in geopende stand vast zetten. Ook
bij deze sloten moet u dus niet vergeten ze te
gebruiken!

De 15 cm komt voort uit de eisen van het 'Politie
Keurmerk Veilig Wonen', waarbij er vanuit wordt
gegaan dat men door deze opening niet naar
binnen kan klimmen. Let op! Een arm kan wel
door deze opening naar binnen. Plaats dus
waardevolle voorwerpen niet in de buurt van het
geopende raam.

Willem van Vliet, wijkagent
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Ingang Jean Pesynhofje

Wonen in hofjes
Het Jean Pesynhof

Het via de Kloksteeg te bereiken Jean Pesynhofje
is gebouwd tussen 1681 en 1684, vermoedelijk
naar een ontwerp van de meestertimmerman Jan
Bastiaenz. Loopwijck. Het hofje werd gesticht
krachtens het testament van Jean Pesyn en zijn
vrouw Marie de Lannoy, immigranten uit de om-
geving van Rijssel (Lille) behorend tot de Waalse
kerk. Het was dan ook bestemd voor leden van de
Waalse gemeente. De plaats waar de 12 huisjes
verrezen had destijds al een historie, aangezien
daar tot in de jaren twintig van de 17e eeuw een
aantal Engelse congregationalisten woonden die
bekend zijn geworden als de Pilgrim Fathers. Zij
vertrokken later grotendeels naar Amerika. Wie
meer over de ontstaansgeschiedenis van het hofje
wil weten, kan te rade gaan bij de literatuur. Zie
'Het Jean Pesynhof. Uit de geschiedenis van bouw
en bewoning. Stichting Leidse Hofjes, 1983'.

Ank Poland is een van de huidige bewoners van
het Jean Pesynhofje en zij behoort met haar woon-
geschiedenis van 17 jaar reeds tot de veteranen.
Zij ontvangt mij heeft ook nog drie andere bewo-
ners (te weten Dirck Lut, Franciska van Zetten en
Steven Surdel op de koffie gevraagd, zodat ik van
verschillende kanten informatie kan krijgen.

Het verhaal dat ik te horen krijg, klinkt mij bekend
in de oren. Evenmin als andere hofjes die ik heb
bezocht, vormt het Jean Pesynhofje een hechte
leefgemeenschap. De mensen kennen elkaar en
worden door de bouw van het hofje wat meer dan
doorsnee stadsbewoners met elkaars aanwezig-
heid geconfronteerd. Vooral ‘s zomers als de men-
sen buiten zitten, kunnen zij elkaar moeilijk nege-
ren, maar dat hoeft ook niet want de verhoudingen
zijn goed. De conventies met betrekking tot privacy
zijn er echter niet anders dan in een willekeurige
straat. Vroeger schijnt er meer gemeenschaps-
leven te zijn geweest.

Ook het beheer van het hofje vergt geen frequent
onderling contact van de bewoners. De regenten
die het bestuur vormen, vergaderen op gezette
tijden in het regentenhuis zonder dat de bewoners
of een vertegenwoordiger daarvan daarbij zijn be-
trokken. Zij hebben daaraan ook geen grote be-
hoefte; het onderhoud is goed, klachten worden
verholpen, de huren zijn naar hedendaagse maat-
staven bescheiden, maar de woningen zijn dan
ook niet groot. Het woonoppervlak is ruim 40 m .2

Sinds de laatste grote renovatie, in het begin van
de jaren tachtig, beschikken zij over eigentijds
wooncomfort.

Er schijnt veel belangstelling te zijn voor een
plaats in het hofje, maar niemand weet hoeveel
wachtenden er zijn. Ook is niet duidelijk hoe de
selectie van nieuwe bewoners plaatsvindt. Lid van
de Waalse gemeente hoef je niet meer te zijn. In
de jaren tachtig was er nog een leeftijdsgrens van
55 jaar. Nu hoef je niet ouder te zijn dan 35 en
zelfs aan die grens wordt niet steeds de hand
gehouden. Je moet wel alleenstaand zijn en je
inkomen mag niet te hoog zijn.
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Korevaarstraat 51 Tel. 071 5121613
2311 JT Leiden Fax 071 5134540

Jean Pesynhofje

Een nadeel van het wonen in een pittoresk hofje
als dit is het toerisme. Het hofje is opgenomen in
verschillende toeristische routes en trekt vooral in
het week-end groepen wandelaars. Ooit waren er
op een enkele dag 3000. Soms lijken die toeristen
te denken dat ook het interieur van de woningen
onderdeel vormt van de rondleiding. De toegangs-
poort tot het hofje is dag en nacht open, evenals de
tussendeur. Misschien zou een slot op de poort
met toegangscode handig zijn.

Zo'n hofje suggereert door zijn vorm een grote in-
timiteit die het niet meer heeft. Het is geen ver-
zuilde maatschappelijke voorziening meer en geen
streng geselecteerde, aan leefregels onderworpen,
gemeenschap, waarin men zijn oude dag
doorbrengt. Het is ook niet geëvolueerd tot een
commune zoals we die in de jaren zeventig vooral
in universiteitssteden vonden. Het lijkt op een ge-
wone straat in de vorm van een carré, waar men-
sen zoals u en ik wonen, hoewel de grootste ra-
bauwen vermoedelijk geweerd worden. Behalve het
uiterlijk aanzicht resteert de bestuursvorm als
herinnering aan een minder geïndividualiseerd ver-
leden. Gelukkig is er nog steeds de 'preuve' die de
bewoners met Kerst ontvangen, vroeger in de vorm
van kolen of turf, nu in de vorm van een banket-
staaf of een boek over Leiden.

Carlo van Praag

Kunstwandeling 2003

Op zaterdag 5 april aanstaande zal de wethouder
van Economische zaken, Grondzaken, Toerisme
en Veiligheid, de heer Alexander C. Geertsema in
de Brasserie van de Hortus botanicus, Rapenburg
73 om 11.30 uur de vier weken durende Kunst-
wandeling openen.

Ruim 100 Beeldend kunstenaars exposeren van 5
april t/m 3 mei aanstaande in 90 winkels en bedrij-
ven in het oude centrum van Leiden. Deze ge-
beurtenis is een vervolg van een eerdere activiteit
tijdens de jubileumviering van de Wijkvereniging
in 2001, die velen zich ongetwijfeld nog zullen her-
inneren. Meer dan 5000 mensen liepen toen die
route.

Enige leden van de jubileumcommissie en het me-
rendeel van de deelnemers meenden dat dit suc-
cesverhaal een vervolg verdiende en richtte daar-
toe de stichting ‘Kunst in de Wijk’ op. De stichting
heeft als doel het periodiek organiseren van een
kunstwandeling, alsmede het bevorderen van
soortgelijke kunstuitingen in het werkgebied van
de vereniging voor ‘Pieters- & Academiewijk en
Levendaal-West’, met een mogelijke uitbreiding
naar andere straten in het centrum van Leiden.
De wandeling beperkt zich deze keer dus niet,
zoals in 2001 het geval was, alleen tot ‘Onze
Wijk’. Ook de Nieuwe Rijn en de achterliggende
straten zijn dit keer in de route opgenomen. De
tocht voert onder meer langs de Pieterskerk, de
Hooglandse kerk en de Burcht.

In het gratis verkrijgbare routeboekje maakt u
kennis met de Beeldend kunstenaars en de win-
keliers. Ook wordt er gewezen op de geschiede-
nis van de vele monumenten in het centrum van
Leiden, maar ook op de huizen waarin beroemde
schilders als Frans van Mieris, Lucas van Leyden
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Balanceren met bagage (foto door de kunstenares: Silvia de Leur)

en Jan Steen in de Gouden eeuw woonden en
werkten. Bijzonder is ook dat de kunstenaars van
de toekomst, die nu nog op de basisscholen in de
binnenstad hun kennis vergaren, in genoemde pe-
riode bij Vroom & Dreesmann zullen exposeren.
Ruim 500 leerlingen van de ‘Haanstra’ en de
‘Lucas van Leyden’ maakten onder leiding van hun
docenten elk een kunstwerk. Die werken zullen in
die periode in het trappenhuis van V&D aan de Aal-
markt aan het publiek worden getoond. Een kinder-
jury onder leiding van Jan Dröge en Boudewijn
Veldman beoordeelt de inzendingen en op woens-
dag 9 april a.s. om 15.00 uur zal Wieteke van Dort
op de begane grond in V&D de prijswinnaars be-
kend maken. Het bestuur van de stichting streeft
ernaar om kunstenaars op de vier zaterdagen tij-
dens de kunstwandeling in de winkels ook actief
aanwezig te laten zijn. Zij signeren, schilderen en
geven uitleg over het ontstaan van een kunstwerk.

De route begint en eindigt in de Hortus Botanicus.
De routeboekjes zijn verkrijgbaar bij de Hortus, de
VVV, de Musea, de Galeries in de binnenstad en
bij enige toonaangevende hotels in de kustplaat-
sen. Op vertoon van het boekje krijgt u bij een be-
zoek aan de botanische tuin van de Hortus 50%
reductie op de toegangsprijs. De fervente autorij-
ders mogen één dag gratis parkeren op het par-
keerterrein aan de Haagweg en heeft u tijdens de
wandeling trek in een kopje koffie dan wordt u dat
op de 4 verdieping in restaurant ‘La Place’ ine

Vroom & Dreesmann gratis aangeboden.

Mede namens de collega bestuursleden van de
stichting, Mark Meelker, Boudewijn Veldman en
Jan Wieles hoop ik u te ontmoeten bij de feestelijke
opening in de Hortus of tijdens de wandeling in ons
mooie Leiden.

Ton van Noort

Wie weet waar de tafel van het
Pieterskerkhof is?

Tijdens een informatieavond over de herinrichting
van het Pieterskerkhof bleek dat er vroeger op het
hof een tafel stond. Wethouder Hillebrand zegde
toe na te laten gaan waar deze tafel gebleven was
en zou zo mogelijk zorgen dat de oude belofte, de
tafel terug te zetten, zou worden gerealiseerd.
Echter, de tafel is zoek. Weet iemand misschien
waar deze kan zijn gebleven? En als de tafel niet
wordt teruggevonden, is dan bijvoorbeeld een
tafel met schaakbord een goed alternatief?
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Paaltjes op de Langebrug (foto Hans Slot)

Binnenste Beter Vinger aan de pols

Op 18 december 2002 werd er een informatieavond Vlak voor kerstmis publiceerde de gemeente een
gehouden over Binnenste beter fase 2, het deel aanvraag om twee prunussen in de zuidelijke tuin
Langebrug, Lokhorststraat, Pieterskerkgracht en van de Pieterskerk te kappen vanwege het plaat-
aangrenzende stegen. Volgens de informatiebrief sen van een bouwloods. Op de eik na (cadeau
van 24 februari jl. is uitgangspunt het behoud van van Cambridge) zou al het groen en het pomp-
het specifieke karakter van de wijk. Hergebruik van huisje uit de tuin verdwijnen. Nadat de vereniging
de huidige materialen, passende verlichting en het bezwaar had aangetekend, nodigden de architect
behoud van het groen worden nagestreefd. Dit is van de loods en een ambtenaar van de afdeling
winst vergeleken met de oorspronkelijke plannen. groen mij uit voor een gesprek, waarin zij uitleg-
Tijdens de informatieavond kregen de zogenaamde den hoe het zat. Vanwege de restauratiewerk-
Leidenaartjes veel aandacht. De aanwezige bewo- zaamheden aan de kerk in het kader van de kan-
ners maakten zich veel zorgen over het gemeen- jerregeling zou er de komende vijf jaar een tijdelijk
telijke voornemen de paaltjes te verwijderen. gebouw in die tuin komen. Toch bleven wij be-

Tijdens recent overleg met de Gemeente (Rots en handtekeningenactie gestart. De gemeente heeft
Verplancke) waarbij bleek dat het inderdaad nog eind januari de vergunning verleend, op voorwaar-
steeds de intentie is alle paaltjes te verwijderen, de dat er pas gekapt wordt als ook de bouwver-
heeft het bestuur van de wijkvereniging nog eens gunning voor de loods is goedgekeurd en er na de
benadrukt zonder de paaltjes naar verwachting veel werkzaamheden vergelijkbare bomen worden ge-
parkeeroverlast zal optreden. Vanuit de gemeente plant. Ook tegen deze verlening hebben wij be-
is verzekerd dat er (nu werkelijk!) goed toezicht zal zwaar gemaakt, net zoals o.a. de Bomenbond
komen om overtredingen te corrigeren. Maar het is Rijnland.
de vraag of de gemeente hierin effectief is. Tijdens
het overleg is door de gemeente toegezegd dat er
in het ‘toezichtplan’ zal worden opgenomen dat er
na korte tijd (bijvoorbeeld 3 maanden) wordt geëva-
lueerd of de handhaving is gelukt en indien dit niet
het geval is, dan zal gekeken worden welke aanvul-
lende maatregelen nodig zijn. Als het aan omwo-
nenden ligt worden dan gewoon de oude ver-
trouwde immer op hun post zijnde Leidenaartjes
weer teruggeplaatst.

Hans Slot

zwaar houden. Intussen was in de buurt ook een

Bij het verschijnen van deze krant is de herin-
richting en herbestrating van een groot deel van
de Pieterswijk (in het kader van Binnenste Beter)
in volle gang. Het gaat om de Arend Roeland-
steeg, Brewstersteeg, Pieterskerkchoorsteeg, en
een deel van de Langebrug. De bewoners zijn
daarover geïnformeerd in een brief van de ge-
meente, waarin o.a. stond dat de inrichting
gebaseerd is ''op voetgangers en fietsers, waarbij
de auto's zich als 'gast' moeten gedragen.'' Vooral
voor het verblijfklimaat op de Langebrug zal dit
een verbetering zijn.
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Christo in Leiden? Het Kamerlingh Onnes verpakt

Al in twee afgelopen wijkkranten maakte ik melding Het Kamerlingh-Onneslaboratorium gaat al ge
van de bekisting die de visfontein moet beschermen ruime tijd schuil achter steigers met doek. Op de
tegen strenge vorst. Uiteindelijk bleek in januari dat hoek met de Langbrug worden de contouren van
dankzij een sponsor de bekisting en restauratie van de nieuwbouw (waartegen de wijkvereniging be-
de fontein feit kan worden. zwaar had gemaakt) zichtbaar. Intussen is aan de

Ook meldde ik in de vorige wijkkrant dat wij de
nieuwe bewoners van het Kruytschip aan de Garen-
markt konden verwelkomen. Maar het ziet er nu
naar uit dat dit voorjaar de eerste bewoners hun in-
trek zullen nemen. Welkom en wordt lid!

Zonneveldstraatzijde een groot deel van de bo-
venste verdieping met veel lawaai-overlast weg-
gehaald. Misschien dat bij het verschijnen van de-
ze krant de drie kastanjes al zijn verplant; laten wij
hopen dat ze het op hun nieuwe plek goed doen.
In februari kwam de komende editie van Werfpop
in het nieuws: de organisatoren vonden de Garen-
markt, waar het festival afgelopen jaar werd ge-
houden, bepaald niet ideaal. Het Van der Werf-
park kan niet meer en daarom wilden zij uitwijken
naar de Leidse Hout. Wethouder Pechtold voor-
zag daar echter problemen, o.a. vanwege een
waarschijnlijke regen van bezwaren van buurtbe-
woners. Hoe zit dat dan hier, midden in de stad?
Intussen is de gemeente toch akkoord gegaan
met deze nieuwe lokatie.

Na lang wachten kregen de Vlietbewoners te ho-
ren dat er in maart toch weer wat aan het te brede
pad in de tuin van Gemeentearchief zou worden
gedaan. Bij het ter perse gaan van de krant was

het resultaat nog niet te
bewonderen.

Met extra investeringen van
de gemeente is in vrij korte
tijd de benedenverdieping
van het Stadhuis (onder de
trouwzaal) verbouwd tot
grand café City Hall.

Het Rijnlands Architectuur
Platform, dat in de Bree-
straat zat, is verhuisd naar
de voormalige Blonk-garage
aan de Nieuwstraat, dus
buiten onze wijk.

Franceline Hendrikse-
Pompe
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Boeken - kranten - tijdschriften
Kantoorartikelen - wenskaarten 
Ramsj-artikelen - CD-roms

Breestraat 161, 2311 CN Leiden, 071-5120885/5141063
info@dekler.nl

straat leden straat leden

Rapenburg 44 Commanderijpoort 2
Langebrug 19 Diefsteeg 2
Pieterskerkhof 15 Doelengracht 2
Garenmarkt 10 Doezastraat 2
Jan van Houtkade 10 Eva van Hoogeveenshof 2
Raamsteeg 10 Groenhazengracht 2
Rembrandtstraat 10 Heiligen Geesthofje 2
Hoefstraat 9 Jan Pesynhof 2
Breestraat 8 Ketelboetersteeg 2
Nieuwsteeg 8 Korevaarstraat 2
Vliet 8 Kort Rapenburg 2
Aalmarkt 7 Mosterdsteeg 2
Galgewater 7 Pelgrimspoort 2
Kaiserstraat 7 Pieterskerkchoorsteeg 2
Kloksteeg 7 Salomonsteeg 2
Kolfmakersteeg 6 Samuel de Zee's hof 2
Molensteeg 6 Schoolsteeg 2
Neeltje van Zuytbrouckhof 6 Sint Jacobsgracht 2
Papengracht 6 Weddesteeg 2
Pieterskerkgracht 6 Arsenaalstraat 1
Lokhorststraat 5 Begijnhof 1
Boisotkade 4 Berkendaalstraatje 1
Boommarkt 4 Bethaniënhof 1
Gerecht 4 Brouckhovenshof 1
Herensteeg 4 Gekroonde Liefdepoort 1
Pieterskerkstraat 4 Groenhazengracht 1
Bakkersteeg 3 Jeruzalemshof 1
Botermarkt 3 Nonnensteeg 1
Doelensteeg 3 Ruime Consciëntiestraat 1
Oude Varkenmarkt 3 Sebastiaansdoelen 1
Scheepmakerssteeg 3 Sint Annahof 1
Steenschuur 3 Sterrenwacht 1
5e Binnenvestgracht 3 Vrouwensteeg 1
Zonneveldstraat 3 buiten wijk 22
Zusterhof 3 Eindtotaal 335

Waar wonen de leden?

Als vanouds is het Rapenburg de Leidse straat
waar de meeste leden van de wijkvereniging wo-
nen. Nou is dat niet zo bijzonder, want het Rapen-
burg is ook heel lang. Op de zeer korte Aalmarkt
wonen maar liefst 7 leden, eigenlijk veel bijzonder-
der. De vereniging kent ook leden buiten de wijk: tot
in Limburg toe. Andere buitenleden wonen dichter-
bij, ze hebben het ongeluk dat ze net aan de ver-
keerde kant van de straat wonen. Door hun belang-
stelling is het bestuur er inmiddels toe overgegaan
het Gangetje en de overkant van de Korevaarstraat
te annexeren (qua krantenbezorging).
Staat uw straat hier niet bij? Dan moet u nodig lid
worden? Bent u al lid? Kijk hier dan naar het aantal
leden in uw straat en ga over tot een kleine leden-
werfactie onder uw buren. Misschien eindigt uw
straat dan volgend jaar hoger op de ranglijst.

Ineke Stoop

Projectgroep Nieuw Aalmarkt
Plan (NAP)

In de vorige wijkkrant zat de folder waarmee de
projectgroep Nieuw Aalmarkt Plan naar buiten is
getreden. Daarin stonden ook artist's impressions
van hoe het een en ander eruit zou kunnen ko-
men te zien. Deze zijn gemaakt door het bureau
van de supervisor, Wytze Patijn. De projectgroep
zelf heeft een lijst met besluiten opgesteld, waar
alle leden zich in kunnen vinden en die als uit-
gangspunt moet dienen voor het college van
B&W. Dit zijn de punten, verdeeld in drie cate-
gorieën:

A. Punten die de samenhang tussen het Aal-
marktgebied en de rest van de stad betreffen.

C Uitgegaan wordt van twee scharnierpunten:
Stille Mare/Hoogstraat en Beestenmarkt/Turf-
markt (zoals aangegeven in zowel de studie
van Keppler als die van Kuiper).

C Het Noordeinde, het Kort Rapenburg en de
Prinsessekade moeten verkeersluw worden,
dat wil zeggen geen doorgaand verkeer ver-
werken; de route naar het station via de Bees-
tenmarkt en de Steenstraat, sluit daarop aan.
Het verkeersluw maken kan in elk geval vol-
gens de door Ulrich Keppler aangegeven
wijze.

C De parkeeroplossing voor bezoekers van de
binnenstad wordt gezocht in een kring van
centrumparkings, zoals aangegeven door Ul-
rich Keppler; inclusief het te vergroten Haag-
wegparkeerterrein, qua aanbod en structureel
de belangrijkste centrumparking; en inclusief
een verbetering van de signalering op tangen-
ten.

C Uitgegaan wordt van de komst van de Rijn-
Gouwe Lijn door de Breestraat en het verdwij-
nen van de huidige doorgaande grote bussen.
Fietsers blijven in de Breestraat. De Bree-
straat moet een promenade worden.
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B. Concrete beslispunten in het plangebied C Terrasontwikkeling Stille Rijn mogelijk maken.
C De Vrouwensteeg en Kippenbrug worden bij het C Mogelijkheid van een passage tussen Haar-

kernwinkelgebied betrokken; opwaardering van lemmerstraat (tegenover C&A) en Stille Rijn
de Vrouwensteeg is onderdeel van het plan. (handhaving Stille Rijn 9a) zoals in het plan

C Bestaande panden die een winkelfunctie (of an- van Wytze Patijn.
dere functie) krijgen worden zodanig verbouwd, C Bouw van een voetgangersbrug tussen de
dat de bouwkundige structuur en waardevolle passage en de cultuurtuin (voor voetgangers
bouwhistorische onderdelen, zoals beschreven bestaande uit lichte boogconstructie).
in het Rapport Dröge, zijn geïntegreerd. C Eigentijdse nieuwbouw op (op begane grond

C De Aalmarktschool wordt geschikt gemaakt voor iets verbrede) hoek Mandenmakerssteeg/
functies ten behoeve van de Kleine Zaal en de Breestraat (dus geen pleintje). Nader onder-
congres- en vergaderfaciliteiten van de Stads- zoek of de gevel aan de Breestraat van de
gehoorzaal. bestaande Vögele-panden kan worden geïn-

C Bij de aanpassingen van de Aalmarktschool tegreerd in de hoekoplossing van de verbrede
wordt niet alleen de gevel van de verdieping, Mandenmakerssteeg en de Breestraat.
maar worden ook andere waardevolle bouwhis- C Laad- en losfaciliteiten V&D: bevoorrading
torische onderdelen geïntegreerd (vgl. het vanaf de Aalmarkt. Een mogelijke variant van
Stadhuis Utrecht). laden en lossen naast de Waag wordt onder-

C De Stadsgehoorzaal fungeert als "culturele trek- zocht. Er is geen legitimatie voor een speciale
ker" in de relatie Haarlemmerstraat-Breestraat behandeling van V&D voor de regeling van
(oplossing grote vrachtwagens nader detail- venstertijden en omvang van vrachtwagens.
leren). Het achteruitrijden van de vrachtwagens wordt

C Vestiging van het LVC in de buurt van de Kake- tot het minimum beperkt.
laarsteeg. Geen blinde gevel langs deze steeg. C. Punten waarover nog nader overleg zal

C Instemming met een "trekker" in het ABN-Amro- plaatsvinden
gebouw en zeker ook in het Aalmarktgebied. C Inrichting van de Breestraat (inclusief halte-

C Instemming met verticale geleding bebouwing plaatsen RGL).
Boommarkt. C Nadere invulling welke parkeerplaatsen in het

C Instemming met versterking woonfunctie Boom- gebied worden opgeheven in verband met de
markt; behoud woonfunctie op Stille Rijn. parkeergarage.

C De parkeergarage Boommarkt met 350 C Invulling van het woningbouwprogramma.
plaatsen zal een functie hebben voor bewoners C Pandsgewijze inventarisatie van mogelijke
(100 voor bestaande en 100 voor nieuwe knelpunten; tevens lijst van "bedreigde
woningen), de Stadsgehoorzaal, Hotel Nieuw panden".
Minerva en gehandicapten. Het kortparkeren C Kan oude gymnastieklokaal (westhoek Cu-
tegen een hoog tarief is beperkt mogelijk. Een ltuurtuin) een functie voor Stadsgehoorzaal
ingang in de gevel van de Boommarkt, een krijgen, dan wel een andere herbestemming
uitgang aan de Breestraat. Deze garage (bv. culturele of horecafunctie)?
krijgt een ondergeschikte rol in het PRIS.

C Ontsluiting van het groene binnengebied (vroe-
gere convent; nu "cultuurtuin"), met toegangen
vanaf Aalmarkt, Mandemakerssteeg en Bree-
straat (nader te detailleren; rekening houden
met tuinen bewoners).
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C Definitieve oplossing laad- en losfaciliteit voor
V&D na overleg met V&D.

C Resultaten onderzoek naar de vraag waar het
eigenlijk vanaf hangt of "kwaliteitswinkels" zich
in Leiden willen vestigen.

C Hoe te voorkomen dat juist andere winkels dan
de kwaliteitswinkels zich in het plangebied
vestigen.

C De hoogte van de bebouwing zoals die boven
het nieuwe postkantoor en in het "gat van Van
Nelle" wordt vastgesteld aan de hand van een
zichtlijnenonderzoek.

C Handhaving van de route via de Waaghoofd-
brug. Tot nu toe is het al een staaltje van bestuurlijke

C Mogelijkheid van uitbreiding van de markt op de vernieuwing geweest en dat blijft zo, dus de
Aalmarkt en Stille Rijn (tot Kippenbrug). ervaring zal het leren.

Intussen blijft de projectgroep verder vergaderen, zij Het februarinummer van de Bond Heemschut had
het dat vanaf februari de vergaderingen meer het als thema de Aalmarktplannen. In januari had de
karakter van overleg met B&W in de persoon van Bond al een muzikale middag georganiseerd in de
wethouder Hillebrand hebben gekregen. Het college Waalse kerk, met uitleg en een rondleiding door
zou aanvankelijk in februari met een reactie op ons het gebied. In het tijdschrift staan, behalve enkele
voorstel komen, maar heeft besloten het anders artikelen van o.a. projectgroeplid Rob Onel (na-
aan te pakken en met de projectgroep in gesprek te mens de Stichting Aalmarkt), ook korte interviews
gaan voordat er en advies van B&W naar de ge- in met de supervisor, Wytze Patijn, en wethouder
meenteraad gaat. Ron Hillebrand. Verder veel foto's en artist's

Omgekeerd is een voordeel voor de projectgroep nummer niet meer in de boekhandel kunt vinden,
dat wij al in conceptfase inzage krijgen in externe kunt u het inzien in de openbare bibliotheek of
en interne onderzoeken betreffende ons plan. Of dit contact opnemen met Bond Heemschut (via
een ideaal proces is, moeten we naderhand beoor- info@heemschut.nl of 020-6225292).
delen.

impressions, het ziet er prachtig uit. Als u dit

Franceline Hendrikse-Pompe
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De Schoolsteeg

De schoolsteeg

Wie vandaag de dag door de (Lange) Schoolsteeg
loopt, kan al gauw de indruk krijgen dat die het top-
punt van schilderachtigheid is, geschapen voor toe-
risten om hun beeld te bevestigen hoe een oud-Hol-
lands straatje eruit hoort te zien. Een beetje kronke-
lend, met authentiek aandoende bestrating en ver-
lichting; aan weerszijden stokoude huizen, met zelfs
een paar hofjes; hier en daar wat groen; kortom een
plaatje. Maar er lopen op deze aarde ook minder
schoonheidsgevoelige personen rond, die vooral
zullen benadrukken dat het eerder een veredelde
brandgang is, dat een asfaltlaag lekkerder loopt en
dat je er niet eens met een beetje auto kunt komen.
Hoe je er ook tegenaan kijkt, feit is dat de steeg
sinds vele eeuwen vrijwel niets veranderd is. De his-
torie druipt er als het ware van af, dus is het zaak
die historie hier eens voor het voetlicht te halen.

Op de meeste kaarten lijkt de steeg vrij recht, maar
ter plaatse zie je pas hoe weinig daarvan klopt. Zo'n
bepaald niet op de tekentafel ontworpen steeg is
dan ook duidelijk ouder dan de wel kaarsrechte ste-
gen en straten. Pas vanaf ongeveer 1400 kwamen
er landmeters aan te pas om te zorgen dat alles

zoveel mogelijk recht gemaakt werd en als de toe-
stand van het terrein dat onmogelijk maakte, nog
te redden wat technisch en financieel haalbaar
was. De Schoolsteeg is eerder 'natuurlijk' ge-
groeid, vermoedelijk als een voetpad van de Bree-
straat naar de Pieterskerk op het min of meer
hoogste punt van de kavel land tussen de Papen-
gracht en Pieterskerkgracht, die oudtijds bij het
grafelijk domein hoorde. De graaf van Holland, die
af en toe verbleef in zijn kasteel of Hof op de
plaats waar nu de Lokhorstkerk staat, benutte dit
land dus voor eigen gebruik. Vermoedelijk was
het lange tijd een boomgaard en het is dan ook
niet uitgesloten dat het 'kerkpad' dwars door de
boomgaard liep, met af en toe een kronkel als er
een boom een beetje in de weg stond. Voor een
graaf woog het bezit van een vruchten dragende
boom gewoonlijk zwaarder dan het gemak van
een stel kerkgangers. Of die lieden het recht had-
den het pad een beetje te verharden om in de
winter niet tot hun enkels in de blubber te zakken,
laat zich niet eenvoudig vaststellen.

De graven van Holland verbleven tussen 1200 en
1280 vrij vaak op hun Hof in Leiden; daarna be-
gon het Binnenhof in Den Haag de rol van een
meer permanente residentie te spelen. Het belang
van het domein in Leiden verminderde steeds
verder en een van de gevolgen daarvan was het
uitgeven van stukken ervan als bouwterrein. Lei-
den groeide in de loop van de dertiende en veer-
tiende eeuw enorm, waardoor de langgerekte terp
die wij nu Breestraat noemen te weinig ruimte
meer bood. Dat het terrein tussen de Papengracht
en Pieterskerkgracht een uitgelezen mogelijkheid
bood om grote panden op uitgestrekte kavels te
bouwen, met als een soort achteruitgang het pad
dat nu Schoolsteeg heet, spreekt haast vanzelf.
Hoewel later, met name in de zeventiende eeuw,
diverse kavels gesplitst zijn, is ook vandaag de
dag nog goed te zien dat aan de twee grachten
veel kapitale panden stonden of nog staan. Veel
panden strekten helemaal tot aan de Schoolsteeg,
zoals aan de Pieterskerkgracht de gymnastiek-
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Nogmaals de Schoolsteeg

school, het gebouw van Ars en het pand nr. 11, ter- maar langzamerhand door de volksmond. Het on-
wijl aan de Papengracht het Broekhovenhofje en derscheid Lange en Korte zal naar analogie met
het pand van het Museum van Oudheden (voor- de Diefsteeg en Pieterskerkchoorsteeg ontstaan
heen de Leidse Courant) over een groot bouwvo- zijn. In een steeg verwacht men niet veel roem-
lume beschikken. Dat het hofje juist hier gebouwd ruchte figuren. Die woonden nu eenmaal aan de
werd, is ook wel een teken dat daar een zeer groot voornamere grachten aan weerszijden. Een van
kavel beschikbaar was, dat alleen wat anders in- de weinige uitzonderingen zal Scaliger geweest
gedeeld moest worden (namelijk met een grote bin- zijn, de in zijn tijd in heel Europa beroemde hoog-
nentuin). Het is moeilijk te zeggen wanneer de pan- leraar in diverse (oude) talen en tijdrekenkunde.
den aan de twee grachten precies gebouwd zijn en Vanaf 1593 woonde hij een aantal jaren als
of dat in een grote bouwstroom gebeurde. Of er ook huurder in het achterhuis van Pieterskerkgracht 9,
meteen bebouwing tegen de Schoolsteeg geplaatst toen eigendom van de familie Van Lantscroon.
werd, in de vorm van woningen voor bijvoorbeeld
dienstpersoneel of schuren, stallen, koetshuizen en
dergelijke, valt evenmin te bepalen. De steeg zelf
zal toen zeker geen indruk op de voorbijgangers
gemaakt hebben. Dat hij Verckenssteghe genoemd
wordt, zegt wellicht al genoeg: hier zullen varkens
naar hartenlust rondgestruind en gewroet hebben.

Overigens had ook de Korte Schoolsteeg geen ver-
heffende naam: Lombardsteeg, naar de lommerds,
bij wie je geld kon lenen tegen afgifte van een on-
derpand. Deze namen zijn pas vervangen door
Schoolsteeg toen in 1431 de Latijnse School ge-
bouwd werd op de hoek van de steeg en de Lok-
horststraat en dan niet op bevel van de overheid, De bekendste bewoner van een pand aan de Kor-

te Schoolsteeg was ongetwijfeld Jan van Goyen,
de schilder van vooral landschappen en stadsge-
zichten, wiens vader en grootvader het pand op
de hoek Schoolsteeg-Langebrug bezaten waar
thans De Spijkerbak gevestigd is. Hier moet hij op
13 januari 1596 geboren zijn als zoon van Joseph
Jansz. van Goyen en Catharina Pietersdr. van der
Heyden. Grootvader Jan Gijsbertsz. was voor de
Reformatie hoogconter, koorzanger met een hoog
bereik, een tenor zouden wij zeggen, het tegen-
overgestelde van een basconter. Nadat de koor-
zang uit de hervormd geworden kerken verdwe-
nen was, kon hij als verstokte katholiek zijn stem
nog wel eens laten horen in een schuilkerk, maar
moest de kost verdienen met het lappen van
schoenen. Vader Joseph van Goyen was, afge-
zien van de periode(n) dat hij in een gekkenhuis
zat, eveneens schoenlapper. Jan zelf was een
artistiek natuurtalent, al snel een van bekendste
schilders van Leiden, maar al in 1632 naar Den
Haag verhuisd. In 1809 kwam het huis in handen
van Hendrik Christiaan Schlette, die het uitbaatte
als herberg. Zijn opvolgers als uitbaters waren
vanaf 1853 Jan van der Walle, vanaf 1890 Pieter
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Johannes Wijnnobel, vanaf 1892 Gijsbertus Hille- cob besloten hebben het
naar voor maar liefst 41 jaar, en vanaf 1947 W.G. hofje nog tijdens zijn leven
Bousie voor 30 jaar. Jan Josephsz. van Goyen zal zelf te realiseren. Omdat
zeker gekend hebben het echtpaar Wybrant Thad- Jacob en Emerentia op
deusz. Capiteyn en Grietje Govertsdr. van Crane- huwelijkse voorwaarden
velt, wonende op de Papengracht naast waar later getrouwd waren, kon hij
het Broekhovenhofje gebouwd zou worden en met naar eigen goeddunken
een achteruitgang in de Schoolsteeg. Hun dochter dit doen, maar hij moest
Elisabeth trouwde met Havick Jansz. Steen, wiens toch nog wel rekening met
familie Van Goyen zeker ook kende. Is het dan te haar houden. Zijn hofje
verwonderen dat Van Goyens oudste dochter Mar- kostte bijna twintigduizend
garetha later zou trouwen met Jan Havickszoon gulden, een flink kapitaal
Steen, de bekende schilder? voor die tijd, hoewel hij meer dan een ton bezat.

Het bekendste gebouw aan de (lange) Schoolsteeg Op het vrijgekomen terrein werden toen huizen
is het Emerentia Banningshofje. Het was het aan- aan de Langebrug en Papengracht gebouwd.
hangsel van het Sionshofje, zodat het ook wel Klein
Sionshofje genoemd wordt. Het in 1480 door Huge Het meest in het oog springende pand aan de
van Swieten gestichte Sionshofje, overigens daar- Schoolsteeg is de Latijnse School. In 1431 werd
voor vermoedelijk al vijftig jaar fungerend onder de die verplaatst naar deze plek, waar hij in de loop
aanduiding: de aalmoeshuisjes van Van Swieten, der eeuwen diverse uitbreidingen onderging voor
kende de regel dat wanneer van een echtpaar de de huisvesting van schoolmeesters, scholieren en
man overleed, zijn weduwe het Sionshofje moest de rector van de school. De laatste uitbreiding
verlaten. Emerentia woonde op de Breestraat op de was in 1598 een voorwaarde voor een flinke in-
plek waar thans de bioscoop Trianon staat. Zij zal greep in het gebouw zelf dat, in strijd met de ste-
dus wel met die regel bekend geweest zijn. Haar delijke verordeningen, nog steeds een rieten dak
man, Jacob van Brouchoven (ook Broekhoven en had. Er was nu ruimte om een flink groot gebouw
andere schrijfwijzen), moest op verlangen van zijn neer te zetten, het huidige pand, en daarachter
kinderloos overleden zus Anna na zijn dood, als ook een woning voor de rector, die van de Pieters-
hij kinderloos zou sterven (hetgeen inderdaad ge- kerkgracht strekte tot aan de Schoolsteeg. Daar-
beurde), een hofje van vier of zes huisjes stichten. om kon in 1651 gemakkelijk een stuk van die wo-
Bij testament had Jacob bepaald dat er na zijn dood ning afgehaald worden om extra lokalen langs de
een hofje van 16 huisjes met een regentenkamer Schoolsteeg te bouwen, aansluitend aan de be-
gebouwd moest worden, inclusief die huisjes van staande school. Toen het in de Franse tijd niet zo
zijn zus, vandaar ook de letters IVB AVB boven de goed meer ging en het aantal leerlingen daalde,
poort aan de Papengracht. In 1638 of '39 moet Ja- kon die uitbreiding zelfs voor andere doelen die-

Emerentia is door het voorbeeld van haar man
wellicht aangespoord iets te doen aan de nood
van de weduwen uit het Sionshofje door voor hen
vier aparte huisjes te bouwen achter dat hofje;
deze kregen hun ingang in de Schoolsteeg. Zij liet
haar huisjes bouwen door de regenten van het
Sionshofje, die de gelegenheid te baat namen de
huisjes van het Sionshofje flink op te knappen,
eentje helemaal te herbouwen en een nieuwe
poort aan te brengen. Deze operatie kostte in to-
taal zo'n 2800 gulden, dus heel wat minder dan de
bouw van het Broekhovenhofje. Jacob vergoedde
het verschil met effecten, zodat zijn vrouw niet het
slachtoffer zou zijn van zijn bouwwoede. Toen in
1668 het (Groot) Sionshofje verhuisde en hier
afgebroken werd, bleef Emerentia's hofje in stand.
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nen. Vanaf 1804 werden er in het voormalige Sta-
ten-College aan de Kaiserstraat, waar later de Ma-
nege zou komen, speciale diensten gehouden voor
die hervormde lidmaten die niet meer in de gewone
kerken durfden te komen vanwege hun ontoonbare
kleding en schoeisel. Na de ramp met het kruitschip
in 1807 moest die Armenkerk verplaatst worden, en
dat werd een van die lokalen in de Latijnse School.
In 1826 werden de diensten zo druk bezocht dat de
ruimte veel te klein en bedompt was, zodat men uit-
week naar de vroegere Hoogduitse kerk aan de
Korte Langegracht of Lammermarkt, sinds 1893
Bethlehemskerk geheten, in 1914 opgeheven en in
1986 als kerk van Johan Maasbach weer in gebruik
genomen. Het lokaal werd voortaan volledig ge-
bruikt voor het ijken van maten en gewichten. Bo-
vendien werd hier, en later ook in de voormalige
rectorswoning, door het op 17 september 1785 op-
gerichte Genootschap der beschouwende en werk-
dadige wiskunde onder de spreuk Mathesis Scien-
tiarum Genitrix (Wiskunde is de moeder der weten-
schappen) onderwijs in de technische vakken gege-
ven aan jongens uit de werkende stand. Deze am-
bachtsschool ging in 1864 nauw samenwerken met
de toen in het leven geroepen HBS, de Hogere
Burger School, waarvoor een groot pand aan de
Pieterskerkgracht werd gebouwd. De Latijnse
School, sedert 1838 Stedelijk Gymnasium geheten,
verhuisde in september 1883 naar de Doezastraat,
waarna MSG de oude ruimten in gebruik nam. Later
werd het, na restauratie door Diogenes, het onder-
komen van de Schoolbegeleidingsdienst, en thans
zit er een uitgever in het pand. bon. De bon kunt u opsturen naar het postadres van de vereniging of bij een
Vanzelfsprekend zou van heel wat meer panden
aan de Schoolsteeg de geschiedenis verteld kun-
nen worden, maar ook nu zal wel duidelijk zijn dat
de steeg een verleden heeft dat er mag zijn. Over
een pand als Pieterskerkgracht 9 (Ars) is zelfs een
boekje uitgegeven. Daarin is te lezen over de Jesui-
tenkerk, die hier bijna twee eeuwen lang was, later
een tijdlang Garnizoenskerk voor de katholieken, en
de plannen om er een grote kerk van het type Har-
tebrugkerk of St. Petrus (Langebrug) te bouwen. En
over het pand op de hoek Schoolsteeg-Gerecht,
eerst vierschaar van de baljuw van Rijnland, later
woonhuis van onder meer de bekende professor
Gerrit de Bont (Gerard Bontius) en zijn familie. En
over nog zoveel meer huizen en personen. Maar
voor de steeg is dit wel genoeg eer.

P.J.M. de Baar
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