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Marius van Putten, verkeerskundig ontwerper bij de gemeente 
Leiden, werkt nauw samen met gemeentelijk landschapsarchitect 
Frank Kalshoven en ontwerper openbare ruimte Patricia Scholte. 
We interviewden de laatste twee over hun werk in december 2020, 
in de Hart van de Stadkrant 160. Met Marius maken ze deel uit van 
de groep die werkt aan kwaliteitsverbetering van de openbare ruim-
te in onze binnenstad. Volgens de Agenda Autoluwe Binnenstad 
moet deze leefbaarder worden door hem te groener te maken en 
in te richten voor fietsers en voetgangers. Snelverkeer en parkeren 
worden stap voor stap teruggedrongen. 

Hoe word je verkeerskundige?
“Mijn opa werkte bij een groot bouwbedrijf en nam mij als kind 
mee naar architectenbureaus. Toen wist ik zeker: ik wilde ook ar-
chitect worden. Maar de echte bèta kant van dat vak trok me min-
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der aan en toen ik de knoop moest doorhakken heb ik voor 
planologie aan de Universiteit van Amsterdam gekozen. 
Ruimtelijke ordening, waar ik nu werk, schuurt daar te-
genaan. Ik werd gegrepen door het onderdeel verkeer en 
vervoer, vooral het gedrag van verkeersdeelnemers. Daar 
deed ik onderzoek naar voor mijn masterscriptie over het 
inrichtingsprincipe shared space. Na mijn studie ben ik 
bij een verkeerskundig bureau gaan werken. Niet de har-
de, technische kant, maar ontwerpen voor een complexe, 
stedelijke omgeving, waar de ruimte beperkt is. Daarvoor 
bestaan geen gestandaardiseerde oplossingen, je moet de 
situatie ter plekke gaan bekijken en proberen een oplossing 
te vinden die bij de situatie past. Dat houdt het vak span-
nend, je kunt nooit volledig op modellen en richtlijnen te-
rugvallen. Helaas loopt er ook wel eens wat mis. Dan denk 
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je dat je een veilig ontwerp hebt aangedragen, maar levert 
het toch meer verkeersongevallen op dan gemiddeld. Dan 
moet je onderzoeken hoe dat komt en bezien hoe je daar 
verbetering in kunt brengen. Daar lig ik wel eens wakker 
van, vooral vanwege de consequenties voor mensen die een 
ongeluk is overkomen.” 

Wat is jouw rol als verkeerskundige?  
“In mijn dagelijkse werk maak ikzelf nog maar weinig ech-
te ontwerpen, dat is meer het terrein van Patricia en Frank. 
Mijn rol is advies geven over de verkeerskundige kanten. In 
het kader van de Agenda Autoluwe Binnenstad zet de ge-
meente in op verbetering van de verblijfskwaliteit. Autover-
keer wordt zoveel mogelijk teruggedrongen, de inrichting 
wordt aantrekkelijker gemaakt en door vergroening meer af-
gestemd op klimaatverandering. Niet de doorstroming van 
snelverkeer staat voorop, zoals in het verleden (en nog steeds 
op doorgaande wegen als de Willem de Zwijgerlaan in Lei-
den Noord) maar de kwaliteit van verblijven en verkeersvei-
ligheid van fietsers en voetgangers. Dat heeft gevolgen voor 
de inrichting, per project kan die nogal verschillen. Ik toets 
de ontwerpen op hun veiligheid en bekijk hoe deze zo goed 
mogelijk is te waarborgen. Wat werkt goed en wat werkt 
averechts? Hoe ga je om met kruispunten, waar alle ver-
keer dezelfde ruimte moet gebruiken? Je kunt de auto niet 
overal verbannen, de binnenstad moet toegankelijk blijven 
voor hulpdiensten en bewoners en bevoorraad kunnen wor-
den. Verder heb je te maken met de eisen van het R-net, de 
busverbindingen, waarover afspraken zijn gemaakt met de 
provincie. Daar zijn hoge subsidies voor verleend, waarvoor 
bepaalde voorwaarden gelden.  Leiden maakt daar gebruik 
van. En die kun je dus niet negeren. 

Neem de Hooigracht en de Langegracht. Deze straten ma-
ken deel uit van het zogeheten R-net. Daar moeten de bus-
sen overheen kunnen blijven rijden en dat geldt ook voor de 
Lammenschans en de Oranjeboomstraat. Je hebt bovendien 
ook in de binnenstad wegen nodig die naar de uitvalswegen 
leiden. Dat vergt aanpassing van het inrichtingsmodel dat 
de gemeente voor de binnenstad heeft gekozen. Mijn taak is 
het om oplossingen aan te dragen voor uit verkeersoogpunt 
complexe punten.”

Kun je een voorbeeld geven van zo’n complexe verkeers-
toestand? 
“De Korevaarstraat is er een goed voorbeeld van. Aan het 
einde van deze straat, bij het Gangetje, heb je een soort plein 
waarop een aantal straten uitkomt. Daar moeten vrachtwa-
gens en personenauto´s overheen kunnen en ook bussen. 
Tegelijk wordt deze route druk gebruikt door (brom)fietsers 
en voetgangers. Er komen ten minste vijf verkeersstromen 
samen, wat de inrichting nogal complex maakt. Wie heeft 
er voorrang? Hoe moet je dat regelen? Met stoplichten, ver-
keersborden en markeringen als zebra’s of haaientanden, zo-
als dat vroeger gebeurde? Op deze plek hebben we daar  niet 
voor gekozen. Een ontwerp mag niet ten koste gaan van de 
verkeersveiligheid, maar al te grote afwijking geeft ook weer 
verwarring. Zo zijn we bij shared space uitgekomen, een op-
lossing die kan werken in complexe stedelijke omgeving.”

Wat houdt shared space in?      
“Shared space is een inrichtingsprincipe, waarin de open-
bare ruimte wordt gedeeld door verschillende soorten, 
elkaar kruisend verkeer. Voor een deel wordt hij ingericht 
als verblijfsruimte, waardoor hij niet langer alleen maar 
als verkeersruimte wordt opgevat. Je laat verkeersborden, 
stoplichten en markeringen weg en vervangt ze door groen, 
of pleintjes met banken terrasjes en fietsbeugels. Wie daar 
komt zal zich eerder als gast gedragen dan als verkeers-
deelnemer met ‘natuurlijk’ voorrang. Niet het recht van 
de sterkste geldt er, maar letten op wat de ander doet. De 
oude inrichting gaf aan hoe je je moest gedragen, in shared 
space moet je de situatie zelf beoordelen en elkaar de ruimte 
gunnen, anders gaat het fout. Het werkt in de praktijk beter 
dan zoals het was, er gebeuren minder ongelukken. Maar 
het blijft lastig en de discussie is nog steeds niet afgelopen, 
ook in de gemeenteraad is er veel over te doen. Ouderen of 
mensen met een beperking kunnen zich lastiger bewegen in 
deze ruimte dan jongeren. Daar moeten we als ontwerpers 
goede oplossingen voor bieden.  
Mij houdt de spanning tussen de oude en vertrouwde in-
richtingsvorm en shared space al vanaf mijn master aan de 
UVA bezig. Het is een interessante inrichtingsvorm, omdat 
er verschillende aspecten van ruimtelijke ordening in sa-
menkomen, zoals stedenbouw, stadsinrichting en verkeers-
kunde. Het heeft ook een hele interessante psychologische 
kant. Ik bekijk ontwerpen vooral uit het oogpunt van ge-
drag van verkeersdeelnemers. Wat kun je van ze verwachten, 
hoe ondervang je dat?”

Kun je eigenlijk wel zonder regels? Elektrische fietsen 
gaan heel hard en jongeren letten vaak vooral op elkaar 
en op hun telefoon. Dat maakt oversteken op drukke 
momenten lastig.”  
“Het blijft een dilemma; ga je bij de herinrichting te veel uit 
van het oude en vertrouwde, dan consolideer je de bestaan-
de toestand en krijg je geen autoluwe binnenstad, ook al heb 
je daar als gemeente voor gekozen. Loop je te hard van sta-
pel dan botst dat weer met veiligheid. Het is waar dat de 
steeds snellere en stillere elektrische fietsen en scooters een 
risico zijn voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Die schatten 
de snelheid verkeerd in, of horen ze niet aankomen. Maar 
ook al lijkt het alsof er in shared space geen regels gelden, 
ze zijn er wel. Neem het plein bij het Gangetje. Ook al zijn 
daar geen rijbanen of markeringen, het verkeer wordt daar 
wel degelijk door de terrassen met kinderkopjes en banken 
of fietsbeugels overheen geleid. Op de Breestraat en de Ko-
revaarstraat gaat de ruimte dan weer over in geasfalteerde 
rijbanen met brede, licht verhoogde randen die de voetgan-
gers afschermen. Natuurlijk heb je mensen die zich nergens 
aan storen en net zo lief de ruimte voor de voetgangers als 
fietspad gebruiken, maar je kunt verkeersruimte nou een-
maal niet op wangedrag inrichten. Je kunt hooguit probe-
ren om het te ontmoedigen. Verkeersgedrag vergt een cul-
tuuromslag, het zit niet meer in de opvoeding. 
In de binnenstad kun je niet met camera’s werken die snel-
heidsovertredingen vastleggen. Je kunt ook niet overal 
handhavers neerzetten, want die zijn er niet en het is on-
betaalbaar. Strengere regels hebben ook lang niet altijd het 
gewenste effect. Hoe meer regels, hoe minder mensen zich 
eraan storen, blijkt uit onderzoek. Je zult gedrag dus voor 
een deel met inrichting moeten sturen. Shared space vloeit 
daaruit voort. Je moet de omgeving wel bij de inrichting be-
trekken en dat proberen we zoveel mogelijk te doen.” 
In onze wijk is sprake van nieuwe kruispunten die niet ie-
dereen als verbetering ervaart. Neem de oversteekplaats 
op de Oranjeboomstraat bij het Plantsoen. Mensen klagen 
daarover, chauffeurs laten voetgangers en fietsers niet vaak 
voorgaan ook al staan daar in de spits soms hele hordes te 
wachten. Zelfs als automobilisten die moeten stoppen voor 
het rode licht op de Jan van Houtbrug of het Levendaal la-
ten maar weinig ruimte open.  
“Bij de inrichting van de Oranjeboomstraat en de Hooi-
gracht heeft de bus prioriteit gekregen. Die moet daar kun-
nen doorrijden, omdat deze straten met de Langegracht en 
de Lammenschansweg deel uitmaken van de HOV-route, 
waar ook de provincie aan meebetaalt. We hebben de subsi-
dieverlening aangegrepen voor kwaliteitsverbetering van de 
hele route. De herinrichting van de Oranjeboomstraat sluit 
wat de vorm betreft aan bij die van de rest van de binnenstad, 
maar er is wel afgeweken van het normale uitgangspunt. 
Niet de fietsers en voetgangers hebben er voorrang, maar 
het snelverkeer. De bocht in de weg dwingt automobilisten 
om vaart te minderen en er is tijd om over te steken door 
onderbreking van de verkeersstromen vanwege de stoplich-
ten. Het is ook een kwestie van wennen. Je ziet auto’s steeds 
vaker voor voetgangers en fietsers stoppen. Maar het is waar, 
het blijft een complex punt. Je moet blijven opletten.” •
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BESTUUR

NIEUWE (TWEEDE) ALV 
PAL LEIDEN
Beste leden,
De notaris heeft ons gewezen op een omissie in de uitnodi-
ging voor de tweede ALV van 13 oktober jl. Deze vergade-
ring stond volledig in het teken van de goedkeuring van de 
nieuwe statuten omdat was vastgesteld dat bij de eerste ALV 
het benodigde quorum om hierover een besluit te nemen 
niet aanwezig was.
De huidige statuten geven in artikel 18 aan dat de oproe-
pingstermijn voor een vergadering waarin een statutenwijzi-
ging op de agenda staat, een maand is. De periode tussen de 
eerste en tweede ALV voldeed echter niet aan dat vereiste. 
Het negeren van de oproepvereisten levert een vernietigbaar 
besluit van de ALV op en het is de notaris verboden een akte 
inhoudende een dergelijk besluit te passeren. Dit noopt het 
bestuur om een nieuwe (tweede) vergadering uit te schrij-
ven waarop uitsluitend de goedkeuring van de statuten aan 
de leden zal worden voorgelegd. 
De Algemene ledenvergadering waarop de statutenwijzi-
ging opnieuw aan de leden zal worden voorgelegd wordt 
gehouden op:

WOENSDAG 26 JANUARI 2022
Aanvang:  20.00 uur.
Locatie:  Huis van de Passer, 
  Steenschuur 6, 2311 ET Leiden

Betalende leden van PALLeiden zijn van harte uitgenodigd 
om op deze vergadering hun stem uit te brengen over het 
wijzigingsvoorstel. Voor de volledige informatie (statuten-
wijziging en toelichting) verwijzen wij u naar de Hart van 
de Stadkrant 162 van september 2021 en onze website.
Het bestuur biedt bij deze zijn welgemeende excuses aan 
voor het ontstaan van deze situatie.

Fred van der Loo
Secretaris-penningmeester PAL Leiden

INITIATIEF

LAKENHAL KOOPT PORTRET 
VAN VOORMALIG BUURTBE-
WOONSTER
door Carla van der Poel

In de 17de eeuw woonden de belangrijke lakenreders, het 
echtpaar Pieter de la Court en Catharina van der Voort in 
de Keysershof, aan het Steenschuur waar nu de Juridische 
Faculteit is gevestigd. Pieter was niet alleen ondernemer; 
hij hield er op politiek, economisch en sociaal vlak tamelijk 
progressieve ideeën op na, waarmee hij zich niet altijd ge-
liefd maakte. Een van zijn publicaties was Het Welvaren van 
Leiden. Catharina was zijn tweede vrouw--de eerste, Elisa-
beth de Tollenaer, was in 1658 in het kraambed gestorven. 
Het echtpaar trouwde in 1661, ze hadden twee kinderen: 
Magdalena en Pieter. 
Het was ongebruikelijk dat getrouwde vrouwen actief wa-
ren in een mannenwereld. Catharina was dat wel, maar zij 
was dan ook afkomstig uit een geslacht van kooplieden. In 
1665 verhuist het paar naar Amsterdam waar Pieter deel 
ging uitmaken van het handelshuis van zijn schoonfamilie. 
Twee jaar later laten Pieter en Catharina zich in penanten 
portretteren door Abraham van den Tempel. De kinderen 
erfden deze portretten na het overlijden van hun ouders. 
Broer Pieter liet er rond 1685 kleine kopieën van maken 
door de Leidse fijnschilder Willem van Mieris. Zijn doel 
was om die met zijn zus te ruilen voor de grotere exempla-
ren. Of dat er ooit van gekomen is, is onbekend. 
De portretten door Van den Tempel zijn sinds 1904 in het 
bezit van het Rijksmuseum in Amsterdam. Onlangs kon de 
Lakenhal op een veiling het portret van Catharina aanko-
pen. Voordat we het in het museum kunnen zien, wordt het 
nog gerestaureerd. •

BUREN

STADSFOTOGRAAF KOEN 
SUIDGEEST • DIVERSITEIT IN 
HET STADSLEVEN
door Carla van der Poel
 
Sinds 2013 kent Leiden een stadsfotograaf die Leidenaren 
portretteert. De foto’s verschijnen, voorzien van een uitge-
breide toelichting, wekelijks in het Leidsch Dagblad. De 
documentairemaker en fotograaf Koen Suidgeest is sinds 24 
september de opvolger van de vorige stadsfotografe, Leonie 
van der Helm. We kunnen hem een jaar lang volgen, want 
elke vrijdag staat er een andere foto van zijn hand in onze 
regionale krant. Na afloop verschijnt er een boek met de 52 
foto’s en mogelijk komt er ook nog een tentoonstelling.

Thema diversiteit
Toen Suidgeest begin 2021 door de Stichting Stadsfoto-
graaf werd gevraagd om met een voorstel te komen, was het 
voor hem direct duidelijk wat hij als thema zou kiezen: di-
versiteit. Dit is iets wat feilloos bij zijn specialisatie past. De 
helft van zijn leven werkte en woonde hij in het buitenland 
en maakte hij documentaires over mensen die in extreme ar-
moede leven en gediscrimineerd of onderdrukt worden. Hij 
kwam op plekken waar vóór hem niet veel anderen waren 
geweest. Juist met die achtergrond past dit unieke project 
goed bij de rest van zijn werk. 
Het maken van documentaires vormde lange tijd zijn hoof-
dinkomen. De laatste jaren heeft hij zich verder ontwikkeld 
in de fotografie. Naast documentairemaker en fotograaf is 
hij docent bij de opleiding Creative Business aan de Univer-
sity of Applied Sciences in Breda. Bij het Institute of Cultu-
ral Anthropology in Leiden was hij de afgelopen twee jaar 
verbonden aan de Masteropleiding Visual Ethnography. De 
afstudeerprojecten zijn daar multimediaal, Koen begeleidde 

bijvoorbeeld filmmakers, een collega begeleidde een scriptie 
in de vorm van een stripboek. “Je leert als docent veel van je 
studenten.” 

Culturele balans
Koen weet zelf als geen ander hoe waardevol het is om 
in een internationale gemeenschap te verkeren. Met zijn 
Spaanse partner en twee dochters woonde hij zeventien jaar 
in Madrid. De kinderen gingen er naar een Nederlandse 
school en speelden met Nederlandse en Spaanse kinderen. 
“Het was wel voortdurend zoeken naar een culturele ba-
lans.” Die persoonlijke ervaring werkt door in dit project. 
Koen noemt een internationale bevolking in een stad een 
verrijking van het maatschappelijk leven. Het is juist dát wat 
hij met deze reeks in het Leidsch Dagblad wil overbrengen. 

Eilandjes met weinig bruggen
Van oudsher waren er veel buitenlanders in Leiden. Dat 
geldt nog steeds. Nu heeft een op de drie inwoners van 
Leiden een migratieachtergrond. 12% daarvan heeft geen 
Nederlands paspoort; landelijk is dat 7%. Van de master-
studenten is 30% afkomstig uit het buitenland. Mensen van 
internationale herkomst zijn te splitsen in kenniswerkers, 
bijvoorbeeld bij de Universiteit, het Bio Science Park of 
ESTEC, arbeidsmigranten en vluchtelingen; sommigen ko-
men vanwege de liefde. Welke culturele groep je ook kiest, 
ze wonen allemaal “op eilandjes met weinig bruggen”. Ook 
bij ons in de binnenstad wonen er velen, maar je spreekt el-
kaar zelden. 
Het is de ambitie van Suidgeest om met deze fotoserie meer 
bruggen te slaan. Hopelijk zullen zijn foto’s uiteindelijk de 
acceptatie van diversiteit versterken.
Diversiteit tref je overal aan. Vaak is deze onzichtbaar of te 
weinig geprononceerd, zowel landelijk als in Leiden. Dit 
zien we onder meer bij de samenstelling van de gemeen-
teraad, de onderwerpen van artikelen in de kranten, en de 
feestdagen die we niet vieren. Het Suikerfeest zou best naast 
een of andere Christelijke feestdag een vrije dag kunnen 
worden. 

Diversiteit binnen diversiteit
In 52 weken worden zo mogelijk portretten van 52 verschil-
lende nationaliteiten gepubliceerd. 
“Uit grotere landen zouden meerdere verhalen kunnen ko-
men, maar als je twee keer iemand van dezelfde nationali-
teit zou kiezen, gaat dit ten koste van een ander land”, zegt 
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Koen. Ook de omstandigheden vanwege corona zorgen 
voor diversiteit. Zo is er een Chinese vrouw die wegens Co-
rona niet kon terugkeren naar haar land en nu in Leiden Tai 
Chi lessen geeft. 
Als het lukt probeert hij om regelmatig aan te sluiten bij 
herdenkingsdagen, als voorbeeld geeft hij een foto die past 
bij de Internationale Transgender Gedenkdag op 20 novem-
ber. In die week verscheen er in het Leidsch Dagblad een 
portret van een Mexicaanse transvrouw die zich niet thuis 
voelde in haar eigen land en nu in Nederland een positiever 
leven leidt. Zo ontstaat er gelaagdheid, ofwel een “dubbel 
divers verhaal”. 

Vooruitwerken
Met een thema leg je jezelf een kader op, dat het sterker kan 
maken en in veel gevallen een gevarieerder en diepgaander 
resultaat oplevert. Dat gold in het verleden ook al bij docu-
mentaires waar Suidgeest ondanks de beperkingen van bud-
get of tijd er telkens weer in slaagde met een goed eindresul-
taat te komen. Dit project is een boeiende, maar tijdrovende 
bezigheid. Gemiddeld kost een foto een dag werk. Hij werkt 
uiteraard vooruit en heeft een lijst met onderwerpen, maar 
hoe de serie er uiteindelijk uit zal  zien, weet hij nog niet. 
Gelukkig krijgt hij ideeën van anderen doorgespeeld. Een 
oproep via Facebook en Instagram leverde een aanzienlijke 
lijst op, maar daar moet hij dan ook allemaal achteraangaan.

Foto’s en tekst verweven
Eerdere stadsfotografen lieten de tekst weleens door iemand 
anders opstellen. Koen Suidgeest kan zich dat niet voorstel-
len. Hij legt het contact, heeft zich in het onderwerp ver-
diept en weet in sommige gevallen al wat voor foto het moet 
worden. Het zou dubbel werk zijn en nog ingewikkeld ook 
om de tekst eerst mondeling te moeten uitleggen. De foto’s 
en de teksten zijn verweven met elkaar.
Dat is ook het verschil met een documentaire. In film kun 
je een verhaal opbouwen, bij foto’s is dat lastiger. Maar de 
fotograaf is er wel bij aanwezig en er is informatie die niet 
in beeld is, maar op de achtergrond meespeelt en dat voel 
je. Hopelijk krijgen kijkers en lezers een andere houding 
ten opzichte van diversiteit. Hoe het ook zij, Suidgeest zelf 
werkt met aandacht en liefde; dat is hij aan zichzelf ver-
plicht, vindt hij. Voor lezers die nog mensen willen voordra-
gen: koensuidgeest.com/52. • 

INITIATIEF

LEIDSE DEKENS 
door Marjolijn Pouw

In de etalages van het oude V&D-gebouw in de Breestraat 
was van september tot eind oktober een mooie verzameling 
Leidse dekens te zien, compleet met kaardenbollen, wol-
balen, spoelen, kisten en andere toebehoren van de eens 
zo bloeiende Leidse wolindustrie. Het initiatief komt van 
Stichting Leidse Deken, die eind 2020 is opgericht met het 
doel de geschiedenis van de Leidse dekens onder de aan-
dacht te brengen en deze ooit opnieuw te produceren. Nina 
Kleingeld (Bureau Stikstof ) en Lucja Grodzicka (bestuur 
Stichting Leidse Deken) ontwierpen de etalages samen met 
DsignMarking. Pupillen van jeugd- en opvoedorganisatie 
Cardea en de op de ontwikkeling van jong talent gerichte 
Studio Moio assisteerden bij de uitvoering, net als leerlingen 
van het Start-up college van MBO Rijnland. Zij maakten de 
etalages schoon en hielpen met sjouwen. Ook serveerden ze 
bij de presentatie hoffelijk en vrolijk de versnaperingen en 
de drankjes die ze zelf gemaakt hadden: “Het telt mee voor 
onze certificaten”, zeiden ze trots, “maar we vinden het voor-
al leuk om te doen.”  
Voor de presentatie kreeg Stichting Leidse Deken subsidie 
van onder meer ArchScienza, de Gemeente Leiden en het 
Drucker fonds. Verschillende Leidse culturele organisaties 
steunen ons, zegt voorzitter Helga van Manen. Zij richtte 
de stichting op en nam het initiatief tot de tentoonstelling.     

Mooie ontwerpen en kwaliteit
“Leidse dekens stonden in heel Nederland bekend om hun 
mooie ontwerpen en hoge kwaliteit”, vertelt Key Poll, pen-
ningmeester van De Leidse Deken. “Een deel van de dekens 
is ontworpen in een stijl die aan de art deco stijl doet den-
ken uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw, maar 
het merendeel is veel nieuwer. Leiden is waarschijnlijk al 
in de 16 eeuw met de vervaardiging van dekens begonnen., 
het gebeurde toen vooral bij mensen thuis. In de 18e eeuw 
kreeg de productie een nieuwe impuls door de fabrieken die 
toen in opkomst waren, in de jaren zeventig van de 20e eeuw 
kwam er een einde aan.  Van Wijk, Scheltema en Zaalberg 
waren destijds de grote namen voor dekens in binnen- en 
buitenland. Ze wonnen prijzen op wereldtentoonstellingen 
en uit de hele wereld kwamen verzoeken om een handelsa-
gentschap voor ze te mogen starten. Maar nee, ze bleven 

zich richten op de binnenlandse markt. Bij Van Wijk lag de 
nadruk iets meer op ontwerpen en bij Zaalberg op vakman-
schap, maar eigenlijk doen ze niet voor elkaar onder. 
Onze collectie hebben we vooral op Marktplaats gevonden, 
maar wat het verzamelen zo leuk maakte is dat mensen spon-
taan op zoek gingen naar wat ze nog meer hadden liggen, als 
ze van onze plannen hoorden. Zo verzamelden we behalve 
dekens ook kisten, resten wol, spoelen en kaardenbollen op 
een plank. Wol is van nature onregelmatig en stug. Na het 
weven kregen de dekens in de ruwerij een behandeling om 
het oppervlak ‘wollig’ te maken. Het ruwen diende om de 
vezels van het inslaggaren los te halen. Dat gebeurde met de 
grote kaardebol die ook wel weverskaarde wordt genoemd, 
een ruige plant die in het wild groeit. De dekens werden dan 
in vochtige toestand over roterende walsen geleid, bezet met 
kaardebollen.” 

“De dochter van een van 
de leraressen op de Leidse 
huishoudschool heeft me 
verteld hoe de leerlingen 
destijds instructie kregen 
over alle fasen van de ver-
werking van wol en hoe je 
dekens en wollen stoffen 
schoon moest houden. 
Onderwijs en beroepsprak-
tijk waren ook toen al ver-
weven. We gaan samen met 
Erfgoed Leiden en Cor 
Smit van de Historische 

Vereniging Oud Leiden de geschiedenis in beeld brengen. 
We hopen dat het ons lukt om deze duurzame industrie 
weer op de kaart te zetten.” 

*Meer informatie over de stichting is te vinden op hun web-
site: www.leidsedeken.nl, en verder op Instagram en Face-
book. •  

BUREN

UITGEVER AART HOEKMAN 
door Charlotte Boschma
 
Aart Hoekman richtte na een loopbaan bij verschillende 
uitgeverijen samen met een vriend een eigen uitgeverij op, te 
weten uitgeverij Brooklyn. Vooral omdat hij dan nooit meer 
hoefde te vergaderen. En omdat het heerlijk is de boeken uit 
te geven die je zelf graag leest. Aart was een goede vriend van 
Maarten Biesheuvel en kwam na diens overlijden onbekende 
manuscripten tegen in diens huis Sunny Home, die gebun-
deld zijn in Vroeger schreef ik. Volgend jaar komt een boek 
van hemzelf over Biesheuvel uit, Mag de sirene aan? 
Eerst dan, Maarten Biesheuvel
Aart: “Ik was op de middelbare school in Groningen al lief-
hebber van het werk van Biesheuvel. Ik kwam erachter dat 
veel van zijn verhalen wel in tijdschriften waren verschenen, 
maar nooit in boeken gebundeld waren. Biesheuvel had in 
die tijd een baantje in het ziekenhuis in Leiden en schreef in 
het tijdschrift van het ziekenhuis, dat toen Centrum heette, 
en nu Cicero. Die verhalen wilde ik wel graag lezen. Toen ik 
een keer bij mijn broer in Leiden logeerde, ben ik naar het 

ziekenhuis gefietst en heb daar kopietjes van al die verhalen 
gemaakt. ’s Avonds belde Biesheuvel op. Hij had gehoord 
dat er een jongen had staan kopiëren en hij had het nummer 
van mijn broer achterhaald. Hij zei: ‘Als je dan verhalen van 
mij wilt, kun je dan niet beter bij mij langskomen?’” Zo be-
gon een vriendschap die tot de dood van Biesheuvel duurde. 
“Ik heb die kopietjes gebundeld en aan hem en zijn vrouw 
Eva gegeven. Dat noemden zij het ‘Groot Aart Hoekman 
Zoekwerk’. In de loop der jaren is daar nog veel uit geplukt 
voor nieuwe bundels.” 

Vriendschap
“Nadat we elkaar leerden kennen, werden we echte vrien-
den, hij kwam ook regelmatig naar Groningen. Toen ik later 
in Leiden woonde, ging ik wel eens mee als hij ergens moest 
optreden. Dan gingen we samen met de trein, op avontuur. 
Dat was heel leuk. Never a dull moment. Er gebeurde altijd 
iets als je bij hem was. Hij was gezellig, hartelijk, had ook 
een grote vriendenkring. Maar er was ook altijd zorg. Als hij 
manische buien had was er geen land met hem te bezeilen. 
Dat was voor Eva zwaar. Soms liep Maarten manisch door 
de stad en wist ze niet waar hij uithing. Zij heeft er onder 
geleden, maar ze konden toch niet zonder elkaar.”
Maarten Biesheuvel is een paar keer opgenomen geweest, de 
laatste keer was, voor het eerst, een zogenaamde gedwongen 
opname in Rivierduinen in Leiden, dat duurde bijna een 
jaar. Aart zocht hem meerdere malen per week op. Kort na 
zijn ontslag uit Rivierduinen verscheen een boek met korte 
verhalen bij uitgeverij Brooklyn, Verhalen uit het gekken-
huis. Aart: “Hij kwam 1 september thuis, 1 oktober ver-
scheen het boek. Het kreeg veel aandacht, hij trad op in De 
Wereld Draait Door en er kwam herdruk na herdruk. Het 
deed hem enorm goed, opeens was hij niet alleen maar de 
patiënt. De schrijver Biesheuvel was weer opgestaan, het zat 
mee, er kwam geld binnen. Het tragische is dat kort daarna 
Eva overleed, op 20 november 2018. Ze hebben er samen 
dus maar kort van kunnen genieten.”  

ETALAGE MET DEKENS VAN ZAALBERG, VAN WIJK EN SCHELTEMA. FOTO: SARAH HARTETALAGE MET DEKENS VAN ZAALBERG, VAN WIJK EN SCHELTEMA. FOTO: SARAH HART
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Na de dood van Eva was iedereen bang dat Maarten Bies-
heuvel snel zou aftakelen maar dat gebeurde niet. Aart: “Het 
ging wonderlijk goed. Er veranderde iets in hem. Omdat Eva 
er, tot zijn grote verdriet, niet meer was, kwam het nu op 
hem aan. Hij werd opeens de heer des huizes, waar zij altijd 
de gastvrouw was. Hij kon tot zijn dood thuis blijven wonen 
omdat we met een prachtig netwerk van vrienden en familie 
voor hem zorgden.” 

Het uitgeversvak 
Aart : “Ik wilde niet persé uitgever worden, 
ik ben er in gerold. Halverwege de twintig 
stelde ik een bibliografie samen van het 
werk van Biesheuvel, uitgegeven door de 
Leidse uitgeverij De Lantaarn. Toen An-
ton Korteweg van het Letterkundig Mu-
seum een redacteur zocht voor een literair 
prijzenboek, beval Eva mij aan, omdat ik 
die bibliografie verzorgd had. Vervolgens 
heb ik jarenlang als redacteur bij de uitge-
verij SDU gewerkt. Ik verzorgde vooral ge-
schiedenis- en taalboeken, zoals Het Groe-
ne Boekje. Het was een interessante tijd, je 
kwam nog eens ergens, op het paleis, bij 
ministeries. De drukkerij was in huis en ik 
hield van het gestamp van de persen. La-
ter heb ik de stap naar uitgeverij Contact 
in Amsterdam gemaakt, en daarna heb ik 
bij L.J. Veen, Atlas en Augustus gewerkt. 
In Amsterdam is de uitgeefwereld anders 
dan bij de SDU. Enerverender, veel feest-
jes, iedereen kent iedereen. Maar ik hou 
meer van rust, niet zo van dat incrowd-ge-
doe. Toch heb ik ook daar een leuke tijd 
gehad want ik heb veel bijzondere mensen 
ontmoet. Schrijvers zijn bijna per definitie 
fascinerende mensen. Als je je zo lang op 
een zolderkamertje kunt concentreren op 
het schrijven van één boek, dan heb je wel 
wat te vertellen.” 

Brooklyn
Een droom werd werkelijkheid toen hij en 
zijn oude vriend Piet uit Groningen be-
dachten: ‘Waarom beginnen we niet zelf 
een uitgeverij, met alleen maar boeken die 
wij zelf leuk vinden?’ Zo werd Brooklyn 
opgericht. Aart: “Piet leverde een start-
kapitaaltje, ik doe de dagelijkse praktijk 
en overleg met Piet, die een drukke baan 
heeft. Een nieuwe uitgeverij heeft natuur-
lijk nog geen auteurs, daarom begonnen 
we met heruitgaven van boeken waarvan 
we vonden dat ze weer gelezen moesten worden. Het eerste 
boek was De autocraten van Rutger van Zeijst. Daarna De 
Misleider van Tevis en Je minnaar belde net van Updike. Het 
ging lopen en binnen no time hadden we auteurs. Bijvoor-
beeld Frits Abrahams, Tobias Wolff, Jeroen van Merwijk en 
Petra de Koning. Jacques van Alphen, uit Leiden, schrijft nu 
een boek over bijen. En dit najaar komt de herziene versie 
van De spiegel van de Chinese poëzie van Wilt Idema uit. 

Verder krijg ik, net zoals andere uitgevers, veel manuscrip-
ten aangeboden. Zeker sinds corona. Meestal kun je er niets 
mee.”

Feeling voor succesvolle boeken
Het gaat goed met Brooklyn. Aart: “Om te overleven als 
uitgeverij moet één op de vijf, zes boeken een hitje worden. 
Het is jammer genoeg niet te voorspellen of een boek suc-
cesvol wordt. Soms weet je wel dat iets absoluut geen hit 

wordt, bijvoorbeeld als het specifiek voor 
vakgenoten geschreven is. Het boek van 
Petra de Koning over Mark Rutte was een 
topper, net zoals de boeken van Biesheuvel. 
Maar het kan nog zo meezitten, met goe-
de p.r. en tv-optredens, als er iets groots in 
de wereld gebeurt kan het ook zo maar in 
het niet vallen. En sommige boeken krijgen 
weinig aandacht maar lopen geleidelijk aan 
toch heel goed, zoals een boek over migrai-
ne dat ik uitgegeven heb. Daarom is mijn 
uitgangspunt, zoals bij wel meer uitgevers: 
Als iets mij een leuk boek lijkt en ik zou het 
willen lezen, dan kies ik het want dan zul-
len er ook wel anderen zijn die het willen 
lezen.”  

En een beetje over hemzelf en een dappe-
re voorvader
Aart Hoekman werd geboren in Twente, 
groeide op in Drenthe en Groningen. Zijn 
vader werkte op de suikerfabriek als meet- 
en regeltechnicus. Een van de eerste baan-
tjes van Aart was excursieleider op die sui-
kerfabriek. De fabriek gaf overlast, en één 
keer per jaar kwamen onder meer de buurt-
bewoners kijken waar die stank dan toch 
vandaan kwam. Ook de boeren kwamen 
kijken naar ‘hun’ fabriek. Verder vindt Aart 
het niet zo interessant om over zichzelf te 
praten. Wel heeft hij een sterk verhaal over 
een van zijn voorvaderen: “Er is tweemaal 
een golf  van criminaliteit in Oss in Bra-
bant geweest, rond 1890 en rond 1930. 
Over die tweede golf is de film ‘De bende 
van Oss’ gemaakt. In de eerste golf speelde 
mijn overgrootvader een rol. Mijn familie 
komt uit Goes, en mijn grootvader, die 
bij de Marechaussee was, werd als buiten-
staander naar Oss geïmporteerd om orde 
op zaken te stellen. Brabant was natuurlijk 
zeer katholiek en er was een hervormde 
jongen nodig die niet gehinderd werd door 
netwerk, geschiedenis en familiebanden. 

Hoekman ging voortvarend aan de slag. Hij bepaalde wie 
werk kon krijgen bij Van den Berg & Jurgens, de voorloper 
van Unilever. Mensen die niet zuiver op de graat waren wer-
den niet aangenomen. Hij maakte zo natuurlijk vijanden en 
uiteindelijk is hij opgewacht in een hinderlaag en van zijn 
paard geschoten. Dood. Hij schoot nog wel terug maar mis-
te doel. De dapperste voorvader uit het geslacht Hoekman, 
daarna ging het behoorlijk bergafwaarts.” •

STADSONTWIKKELING

SYMPOSIUM BLUE DEAL 
LEIDEN WATERSTAD 
door Andy Wieles en Marjolijn Pouw

Leiden is na Amsterdam de waterrijkste stad van Nederland. 
De stad heeft 110 kilometer watergang, waarvan 28 kilome-
ter aan singels en grachten. In het verleden zijn er heel wat 
grachten gedempt, gelukkig zijn er nog betrekkelijk veel 
open. De afbraak van onze binnenstad is wel gestopt, maar 
er valt nog een hoop te verbeteren. De schoonmaak van de 
grachten blijft een Sisyfusarbeid, omdat mensen steeds meer 
peuken, plastic en andere rommel in het water gooien. Ple-
zierboten lozen hun afval erop en zorgen voor steeds meer 
geluidsoverlast, en jong én oud gebruiken ze als vuilstort. 
Gedempte grachten zou je eigenlijk weer open moeten 
gooien om de klimaatverandering op te vangen, je kunt ze 
dan meteen gebruiken voor bevoorrading en vervoer van 
personen. Dat zou de uitvoering kunnen versnellen van  de 
Agenda Autoluwe Binnenstad die de gemeente heeft op-
gesteld. Ook al pleit Het Waterambacht Leiden er al jaren 
voor om het hete koelwater van de energiefabriek niet meer 
op de Maresingel te lozen, het gebeurt nog steeds. Op 27 
oktober passeerden dergelijke zaken in breed verband de 
revue op het symposium Blue Deal Leiden Waterstad, we 
geven hier een indruk van wat daar werd aangevoerd; een 
uitgebreid verslag is te vinden op de website van Het Water-
ambacht Leiden: www.waterabachtleiden.nl/blue-deal.

De trekschuit uit Maassluis
Het symposium werd ingeluid met de ontvangst van de 
Maassluizer burgemeester Edo Haan. Hij voer het Galgewa-
ter op in een replica van een oude trekschuit, die op grond 
van de oorspronkelijke tekeningen is nagebouwd door vrij-
willigers van de Stichting Historische Scheepswerf ‘Zorg & 
Vlijt’ uit Maassluis. Na een Leids kwartiertje begroette onze 
eigen burgemeester hem bij molen De Put, waarbij hij de 
trekschuit vergeleek met de HSL. Waar je vroeger  hotsend 
en botsend in de postkoets, of te voet door modder of rul 
zand ploeterend een tocht met hindernissen maakte, gleed 
je in de trekschuit gerieflijk over het water. In het westen 
althans, dat een goed netwerk van vaarwegen had en waar 
rivieren en kanalen de ene stad verbonden met de andere. 
Burgemeester Haan dacht bij de trekschuit aan de Intercity, 
die onderweg in een aantal steden stopt waar je dan kunt 
overstappen. De trekschuit is intussen teruggevaren naar 
Maassluis en daar te bezichtigen. 

Het DNA van Leiden 
John Steegh, lid van Het Waterambacht en als oud-wethou-
der en bestuurder van het Hoogheemraadschap jarenlang 
bij ons waterbeheer betrokken, deed de aftrap. In een Blue 
Deal tussen alle partijen, zou het Leidse water de stadsont-
wikkeling moeten sturen bij zaken als klimaatbeheersing, 
milieu, transport en recreatie. In het verleden geopperde 
ideeën zijn helaas nog onvoldoende opgepakt. Zo is het 
plan om vanwege de doorvaart naar de noordkant van de 
stad de Gouden Bal-brug te verhogen wel opgenomen in het 
collegeakkoord, maar sneuvelde het in de gemeenteraad. De 
aan te leggen stadswijk Westpoort biedt nieuwe kansen om 
het water te benutten, evenals het weer open graven van het 
Kort Rapenburg bij de herinrichting van het gebied rond 
het Noordeinde. 

Als water sturend is
Rogier van der Sande, dijkgraaf Hoogheemraadschap van 
Rijnland, constateerde dat het nu een goed moment is voor 
een symposium over water en hij noemde drie factoren die 
van belang zijn bij het waterbeheer: meer landelijke regie op 
de ruimtelijke inrichting, voldoende geld, en tijdig -dus nu 
al- beginnen. Met het oog op de recente klimaatrapporten 
van het IPPC, waarin de stijging van de zeespiegel voorzien 
wordt, moet je de stad wel aanpassen. Het weer wordt niet 
pas in 2100 extreem. Leiden ligt onder de zeespiegel en er 
moet geld komen voor onderzoek om de maatregelen te ne-
men die je dan moet treffen. Klimaatverandering gaat hard 
en beïnvloedt het ruimtebeheer. Gemeenten kunnen dat 

AANKOMST  BURGEMEESTER EDO HAAN VAN MAASSLUIS BIJ HET GALGEWATER, FOTO SARAH HARTAANKOMST  BURGEMEESTER EDO HAAN VAN MAASSLUIS BIJ HET GALGEWATER, FOTO SARAH HART
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niet alleen oplossen maar moeten het samen aanpakken met 
de landelijke overheid en private partijen. Je kunt het niet 
doorschuiven naar volgende generaties. 

De betekenis van een Blue Deal voor het waterbeleid  
Ashley North, wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit & 
Beheer Openbare Ruimte, schetste Leiden als inspiratie-
bron voor kunstenaars en wetenschappers en gaf enkele 
voorbeelden, zoals de proefopstelling voor waterbeheer in 
het Bio Science Park. Het waterbeleid is voor de komende 
tien jaar vastgelegd in de Omgevingsvisie 2040, waarin een 
groen-blauwe structuur is aangegeven voor klimaatadapta-
tie en vergroening. Verder hebben we het Integraal Water-
ketenplan, een samenwerkingsverband tussen de Leidse re-
gio, het Hoogheemraadschap van Rijnland en Dunea. Het 
afgelopen jaar kampten we met hitte- en wateroverlast. Er 
komen maatregelen om dat op te vangen, maar de Leide-
naren moeten er meer bij worden betrokken. De riolering 
wordt aangepast, rioolafvalwater en hemelwater worden 
gescheiden en bovengronds komen er steeds meer regentui-
nen, zoals in het Noorderkwartier. De natuurspeeltuin bij 
het Katoenplein laat zien hoe je de jeugd bij de natuur en 
het groen kunt betrekken. Mobiliteit moet veel duurzamer 
worden, misschien door vervoer over water te stimuleren. 
Het proces om de auto zoveel mogelijk uit de binnenstad te 
weren is overigens al in gang gezet. 

Transport over water 
Peter de Bruijn, programmadirecteur en co-founder van de 
B.V. Kotug CityBarge belichtte de mogelijkheid van trans-
port over water. Vervoer over water was vroeger ook in ste-
den heel gewoon. Dat kan het opnieuw worden, want het 
water is er nog steeds, en je kunt het zo weer benutten. Dat 
moet wel duurzamer gebeuren dan vroeger, met elektrische 
boten en nieuwe logistieke technieken zoals een modulair 
systeem waarbij containers voor verschillende soorten goe-
deren gebruik maken van hetzelfde scheepsplatform. Huis-
afval, bedrijfsafval en bouwmaterialen kun je goed over 
water vervoeren. Utrecht experimenteert er al mee. Het is 
duurder, maar gaat sneller en milieuvriendelijker. Je zou er 
in 2022 mee kunnen starten, maar Leiden moet dan wel het 
initiatief nemen. Het publiek vroeg naar de zwaarte van de 
accu’s: krijgen de boten niet teveel diepgang? De Bruijn gaf 
aan dat je niet aan traditionele boten moet denken, maar 
aan een nieuw type met weinig diepgang, ook als de boot 
is geladen—accu’s worden ook steeds lichter en kleiner. 
Het vraagt wel om overslagplaatsen. Daar moet de politiek 
ruimte voor maken. Begin klein en breidt langzaam uit, de 
normalisatie komt dan vanzelf.   

Ons blauwe goud
Jeroen Maters, initiatiefnemer van Stadslab Leiden, bestem-
pelde onze singels tenslotte als blauw goud en ging in op 
het ontstaan van het Singelpark. Leiden is de stad met de 
grootste vestingstructuur van Europa. Dat schept verplich-
tingen, je moet daar wat mee doen. Dat is ook gebeurd, in 
de vorm van het Singelpark. Het werd een groot succes: 
700.000 wandelaars liepen het traject in één jaar, er wordt al 
weer geklaagd over te grote drukte. De remedie in de grote 
wereld is dan: meer wegen aanleggen. Dat  zou kunnen door 
aan de buitenkant van de singels óók een looppad aan te leg-
gen. Dat heeft het voordeel dat de wandelaar dan een aar-
diger zicht heeft op de historische binnenstad, maar op het 
ogenblik ontbreken nog hele stukken van het park binnen 
de singels. De singels zelf zou je weer volledig rond moeten 
kunnen varen door de dam in de Maresingel weg te halen, de 
Gouden Bal-brug bij de Korte Mare kan dan meteen wor-
den verhoogd. De lozing van warm water in de singel is niet 
meer van deze tijd, gebruik het water voor de verwarming 
van de kassen in de Hortus, zoals Het Waterambacht tien 
jaar geleden al voorstelde, of doe er wat anders mee. Hou 
een jaarlijkse bruggenloop om de aandacht op het water te 
vestigen, en propageer een Veste-promenade van drie kilo-
meter over de oude vesten, langs de restanten of reconstruc-
ties van onze stadsmuren.  

Discussie
In de ochtend hadden de discussiegroepen zich bij de be-
spreking van thema’s als klimaatadaptatie, biodiversiteit, het 
open graven van gedempte grachten, transport en dergelijke 
niet onbetuigd gelaten, zoals bleek uit de rapportages van 
de voorzitters. Ook de lezingen zelf leverden veel gesprek-
stof en discussie op. Ideeën genoeg dus, nou de politieke wil 
nog en de mogelijkheid om een paar haalbare plannen op 
korte termijn alvast uit te voeren. •

HISTORIE

VONDST VAN DE WIJK
door Marjolijn Pouw

De Pieterswijk is een van de oudste delen van Leiden, rijk 
aan monumenten met bijzondere details. Daar valt heel wat 
over te vertellen en dat gaat gebeuren in de volgende afle-
veringen van onze krant. In de nieuwe rubriek Vondst van 
de Wijk, worden vondsten belicht die zijn onderzocht door 
bouwhistorici van Erfgoed Leiden. Als eerste is de Nieuw-
steeg aan de beurt. Deze ligt in het gebied dat Floris V, graaf 
van Holland, in 1268 aan de Duitse Orde schonk, die er een 
commanderij (een stadsresidentie van een ridderlijke orde) 
en een hospitaal vestigde. Resten daarvan zijn nog te vinden 
in de Kloksteeg, aan de kant van de Herensteeg waar bij de 
restauratie in 2012 muurdelen uit de 13e eeuw zijn gevon-
den van een van de vroegste stenen gebouwen in Leiden: het 
Duitse Huis. In de 14e eeuw ging grafelijk ambtenaar Phi-
lips van Leyden (1328-1382) er wonen. Zijn pand kreeg de 
bijnaam Templum Salomonis, Tempel van Wijsheid, naar 
de beroemde bibliotheek die hij erin had onderbracht. In 
1592 werd de oude bebouwing gesloopt om plaats te maken 
voor nieuwbouw.   

16e eeuwse vastgoedspeculatie
Aan het einde van de 16e eeuw werd 
het gebied eigendom van de stad, waar-
op herverkaveling volgde.  Eén perceel 
werd verkocht aan de lettergieter Chri-
stoffel Guyot, een vroegere werknemer 
van de boekdrukker Christoffel Plan-
tijn. Guyot splitste het en bouwde er 
huizen op, waarvan hij er zelf een be-
woonde. Het andere verkocht hij aan de 
letterzetter Thomas Basson, die het op 
zijn beurt doorverkocht aan de koop-
man Gerrit Gerritz; ook toen had je al 
beleggers die rijk werden met vastgoed 
op gewilde plekken in de stad. Het aan 
Guyot verkochte huis lag naast de in 
1592 opgeleverde nieuwbouw van het 
huidige Templum Salomonis. Het had 
de gebruikelijke opzet en indeling van 
veel laat 16 ͤ - en 17e-eeuwse  Leidse 
woonhuizen: een diep voorhuis met de 
nok dwars op de straat en een los ach-
terhuis, verbonden door een gang. Op 
de dragende bakstenen muren liggen 
houten viervaks balklagen op consoles, 
bekroond door een kapconstructie van 
houten spanten met eikenhouten krommers. 

16e eeuwse recycling
De huidige bewoner vertelde dat kort nadat zij het huis had 
betrokken een vriendin op zolder het gebinte eens goed be-
keek en vreemde uitsparingen en krassen in de dakkap zag. 
Erfgoed Leiden werd erbij gehaald en op zolder zag de on-
derzoeker spanten met sporen en kepen die hij niet direct 
thuis kon brengen. Ze leken niet te passen bij de opzet van 
de uit 1592 daterende kapconstructie,  er stonden vreemde, 
ingesneden, of gekraste, strepen en dwarsstrepen op. 

Waarom? Edwin Orsel, bouwhistoricus bij Erfgoed Leiden, 
zegt er dit over: “In vroeger tijden werd materiaal uit ge-
sloopte panden vaak hergebruikt. Balken als deze zullen in 
het afgebroken huis van Philips van Leyden hebben gezeten 
en misschien wel eerder in het Duitse Huis, een van de pan-
den van de Duitse Orde. De in het hout gekraste Romeinse 
II is een telmerk, een type dat je in Leiden tot in de 15e 
eeuw kunt vinden. Het tweede, vrij diep uitgesneden merk 
is een handelsmerk, dat diende om het eigendom vast te leg-
gen. Dat kan zijn gebeurd toen de boom werd geveld, bij het 
transport naar Leiden, of bij het verhandelen. Dit specifieke 
handelsmerk is verder nergens in Leiden gevonden.”

“De sleuven en andere uitsparingen in de balken wijzen net 
als de lijnen op eerder gebruik in een oudere houten con-
structie. Afgaande op de kraslijnen en de positie van de balk, 
kom je uit op hergebruik in een kapconstructie van wat oor-
spronkelijk een houten tongewelf moet zijn geweest, zo’n  
decoratief houten gewelf dat te zien is in oude kerken en ka-
pellen of representatieve ruimten. Een vergelijkbare balk is 
te vinden in de kerk van Nieuw Loosdrecht, die vermoede-
lijk uit de 14e eeuw stamt, en de kerk van ’s-Heer Abtskerke 
in de Zak van Zuid Beveland. Omdat het gebouw op de lo-

catie van het Duitse Huis staat, dachten 
we dat de balk wel eens afkomstig zou 
kunnen zijn uit een houten tongewelf 
van de oorspronkelijke bebouwing uit 
de 13e eeuw. We lieten een dendrochro-
nologisch onderzoek doen, maar uit het 
monster van het korbeel — de schuin-
staande balk die muur, muurstijl of 
spant met de spantbalk verbindt—was 
geen datering af te leiden. Dat lukte wel 
bij de dekbalk van het spant, de boom 
waaruit dat is gezaagd moet tussen 
1321 en 1323 zijn gekapt, zo bleek uit 
de jaarringen. Hout werd meestal twee 
jaar na de kap gebruikt en de construc-
tie moet dus rond 1325 zijn toegepast. 
In die periode waren de grond en de 
gebouwen nog eigendom van de Duitse 
Orde, vandaar dat we denken dat het 
houten tongewelf mogelijk uit een van 
de gesloopte gebouwen van de Duitse 
orde stamt.”  

“Het hout voor de 16e-eeuwse nieuw-
bouw van Templum Salomonis en het 
huis ernaast werd geleverd door de 
Leidse timmerman Claes Willemsz. 

Het zou ook wel eens uit een vóór 1592 onteigende kerk 
of klooster kunnen komen die na de Reformatie en Leidens 
Ontzet zijn afgebroken. Mij lijkt het  interessant om uit te 
zoeken om welk gebouw het zou kunnen gaan en waar die 
oude, de sporen van de geschiedenis dragende, gerecyclede 
houten balken in de Nieuwsteeg vandaan komen.” 

NIEUWE RIJN GEZIEN VANAF DE BOTERMARKT, FOTO CARLA MATTHEENIEUWE RIJN GEZIEN VANAF DE BOTERMARKT, FOTO CARLA MATTHEE

TELMERK KORBEEL, AFBEELDING ELOTELMERK KORBEEL, AFBEELDING ELO

UITSPARINGEN EN HANDELSMERK IN DE DAKKAP, FOTO SARAH HARTUITSPARINGEN EN HANDELSMERK IN DE DAKKAP, FOTO SARAH HART
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BUREN

RONALD BOEZAARD 
NOORDEINDE
door Carla van der Poel en Marjolijn Pouw

Zo’n 47 jaar geleden huurde Ronald Boezaard de bloemen-
kiosk voor de oude Zeevaartschool op het Noordeinde van 
zijn toenmalige baas Hans Kanbier, die daar eerder zijn 
bloemenhandel had. “Een makkelijke man was het niet”, 
zegt Ronald. “Na een auto-ongeluk kon ik twee jaar niet 
werken, maar Kanbier vond dat het mooi geweest was. Hij 
wist dat ik de zaak wilde overnemen en kwam langs: ‘Nou 
neem je die handel over’, zei hij op zijn Leids, ‘of je rot maar 
op.’  ” Die raad heb ik toen maar opgevolgd en ik heb er 
nooit spijt van gehad. Ik verkocht goed, het was er druk en 
gezellig. Mensen liepen in- en uit en maakten een praatje, 
ook als ze geen bloemen wilden kopen. Ik zou graag terug 
willen naar die plek, want ik mis m’n klanten.” Zij missen 
Ronald ook, en de mooie bloemen die hij voor een schap-
pelijke prijs verkoopt. Hij heeft zijn bloemenzaak intussen 
verplaatst naar de Langegracht, naast supermarkt Dirk van 
de Broek en denkt vaak terug aan zijn oude winkel. 

Een koelcel uit 1953
Ronald vervolgt: “Mijn oude winkel op het Noordeinde lag 
vroeger meer naar achteren, tegen de gymzaal aan van Aad 
van der Luit. Er zaten een toilet in, een keuken en een eta-
lage van wel 10 meter breed, maar die zijn er allang uit. De 
koelcel is van 1953 en moet nodig worden vervangen, want 
hij brokkelt af en zit vol asbest. Maar de huur gaat aldoor 
omhoog en die is haast niet meer op te brengen, laat staan 
dat je een nieuwe koelcel kunt betalen. Op het Noordeinde 
gaat er bovendien van alles veranderen. De parkeerplaatsen 
verdwijnen en het wordt daar eenrichtingsverkeer. Waar 
moeten mijn klanten dan stoppen? Ze hebben zo een bon te 
pakken. Mijn oude laad- en losplaats wordt opgeheven. Vol-
gens de gemeente komt er een nieuwe voor in de plaats vóór 
de poort van  La Gro Geelkerken Advocaten. Dan vraag je 
je wel af hoe hun mensen met de auto het kantoorterrein 
op moeten komen. Je mag er bovendien maar een kwartier 
staan, dan kan je je handel niet eens uitladen. Ik mis mijn 
vaste klanten, maar op de Langegracht heb ik  het ook naar 
mijn zin. Als alles straks klaar is tenminste, want nu is het 
met die half-affe-weg een zootje. Het is hier wel veel stiller 
dan op het Noordeinde, maar ik heb muizen als gezelschap. 
Kijk maar naar de gaten in het plafond en daar in de hoek. 

Ze zijn gek op witte chrysanten. Ze eten alleen de knoppen 
op. De rest laten ze onaangeroerd, ze lusten ook geen andere 
bloemen.”

Een levendig Noordeinde
“Toen ik hier begon had je nog veel bedrijvigheid in de 
buurt. Er waren scholen, snackbar Hoki Poki zat er, ver-
schillende cafés, de rijwielhandel van Gijs van Dam, verder 
een wijnhandel, een kantoorboekhandel, een zuivelhandel, 
een gitaarwinkel en een winkel met ijzerwaren en kachels. 
Er was ook nog een kleine supermarkt en natuurlijk de 
bloemenwinkel van Joop Crama, op de hoek van het Kort 
Rapenburg, waar nu afhaalpizzeria Pizza Time zit. Crama 
verkocht vooral luxebloemen als strelitzia’s, orchideeën en 
anthuriums—dat werk. Bij mij waren de bloemen gewoner. 
Op de Haagweg had je Perquin met zijn tectylbedrijf en 
tankstation Van Delft. Allemaal verdwenen.
In de oude Zeevaartschool zaten de Leidse kunstenaars, die 
er ook hun sociëteit hadden en dat was heel gezellig. Later 
verhuisden ze naar de oude Ambachtsschool op de Haag-
weg. Op de hoek van de Witte Singel en het Noordeinde 
zat de Moedermavo Boerhave, later kwam daar de depen-
dance in van het Gymnasium. En aan het Galgewater stond 
de huishoudschool. Net als nu had je overal studenten. Die 
zijn niet veranderd, ze slepen van alles en nog wat aan in 
hun ‘geleende’ winkelkarren, vooral bierkratten. De  karren 
terugbrengen of opruimen doen ze nooit. In de Witte Poort 
woonde een oud vrouwtje van Duitse afkomst, ik hoor haar 
nog zeggen: ‘Roenaaald, wat kossten die Blumen’? Ze was 
heel erg op de penning, maar ja dat moest ook wel want ze 
had nauwelijks te eten. Wat een armoede, je wil niet weten 
hoe onbewoonbaar dat huisje van haar was.”

Armoe en nieuwe bedrijvigheid
Aan de kant van het Galgewater was het Noordeinde lange 
tijd dichtgespijkerd. In de jaren ’80 werd het door De Bol-
ster opgeknapt. In de Weddesteeg kwam nieuwbouw, die 
alsmaar leeg bleef staan omdat je in die tijd nog genoeg hui-
zen had. Toen zijn er krakers in getrokken, sommigen zijn er 
blijven wonen. Aan de overkant werden studentenkamers 
en appartementen voor werkende jongeren gebouwd. 
Het water hier in de buurt is ook veel drukker geworden. 
Vroeger zaten er opaatjes in hun bootjes hele dagen te vis-
sen. Nu komen er vooral veel rondvaartboten langs en ple-
zierboten met complete geluidsinstallaties. Wat een herrie 
maken die. Alleen Kanbier verandert niet. Die rijdt nog als 
vanouds rond en gaat alle Leidse bloemenzaken langs om 
te kijken wat zijn concurrenten te koop hebben en of zijn 
klanten niet overlopen. Wie dat doet foetert hij uit, haha.” •

INITIATIEF

STUDENTEN VOOR LEIDEN
Aart Martin de Jong in gesprek met Mitchell Wiegand Bruss 
en Floris Bosman • door Marjolijn Pouw
 
Studenten horen bij Leiden. Ze zijn al eeuwenlang niet te 
missen in het straatbeeld en laten zich evenmin onbetuigd 
bij allerlei stadsactiviteiten. Je kunt altijd een beroep op ze 
doen, vrijwilligers genoeg. Toch wordt hun aanwezigheid 
door veel bewoners als te dominant ervaren. Men heeft het 
gevoel dat het evenwicht in de bevolkingssamenstelling is 
verstoord. Studenten voelen zich als groep in de hoek gezet 
en verwaarloosd en willen meer invloed. Wat doe je dan? 
Je richt de politieke partij Studenten voor Leiden op die 
meedoet aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. De 
hoogste tijd voor een goed gesprek. Dat ontspon zich half 
november tussen Aart Martin de Jong, de voorzitter van 
PAL Leiden, SVL-lijsttrekker Mitchell Wiegand Bruss en 
Floris Bosman, bestuurslid van SVL, in dit interview respec-
tievelijk aangeduid als AJ en SVL. 

AJ: “Heeft een studentenpartij niet een erg beperkt pro-
gramma? Er speelt in de wereld toch veel meer dan stu-
dentenbelang?” 
SVL: “Studenten vinden geen aansluiting bij de gemeente-
lijke politiek. Dat betekent dat ze ook niet gaan stemmen. 
Als je wil dat we meedoen dan zul je ons bij het bestuur 
moeten betrekken en daarom hebben we een eigen partij 
opgericht, waarin onze belangen centraal staan. Over eni-
ge weken presenteren we het programma, afgeleid van onze 
speerpunten. Op de website kun je zien dat die heel wat bre-
der zijn dan alleen studentenbelang, we willen ons politiek 
inzetten voor de hele stad. “ 

AJ: “Zo breed gaan jullie nou ook weer niet, de kern-
waarden die jullie in je statuten noemen spitsen zich me-
teen al toe op studenten, starters en jongeren. Ze wijken 
niet af van wat je ook bij andere politieke partijen ziet. 
Daar is niks mis mee, maar wat is er zo bijzonder aan dat 
het een nieuwe partij rechtvaardigt? Je zou toch ook bij 
een van de bestaande partijen kunnen aansluiten?” 
SVL: “Bestaande partijen hebben weinig oog voor ons be-
lang. Bij ons staat het belang van ons jongeren voorop. Wij 
bekijken de zaken vanuit ons perspectief en leggen andere 
accenten, maar we willen onze inspanningen om de stad 
leefbaarder te maken niet tot onze groep beperken. Oude-
ren, gehandicapten, en de jeugdhulp zitten ook klem in het 
huidige bestel. Daarom hebben we behalve huisvesting ook 
onderwijs, zorg en hulpverlening hoog op de agenda gezet. 
En minder betutteling voor ondernemers. De horeca en eve-
nementenbranche mag van ons best meer ruimte krijgen.”  

AJ: “Jullie zijn opgericht in 2020, nadat een groep stu-
denten had geprobeerd in te gaan tegen het beleid van 
de gemeente om de verkamering in de binnenstad in te 
dammen. Een beter woonklimaat voor jongeren is speer-
punt van jullie programma, maar bij de wijkverenigingen 
van de binnenstad is de rek eruit. Hoe gaan jullie om met 
die tegenstelling?” 
SVL: “Wij denken niet in tegenstellingen, we willen het 
hele woonklimaat bespreekbaar maken en samen met de 
wijkvereniging bepalen wat er beter kan. Wij gaan onze in-
vloed op het politieke vlak aanwenden om dat te bereiken 
en dat zullen we samen met jullie doen. Nu worden we te-
gen elkaar uitgespeeld en dat helpt niet. De woningnood is 
nijpend, wij jongeren kunnen nergens heen. Als je noodge-
dwongen je huis uit moet kom je op straat te staan. Er zijn 
geen kamers te vinden en voor je het weet zit je weer bij je 
ouders. Ouderejaars houden hun kamers aan; waar zouden 
ze heen moeten? Voor hen is er ook nergens ruimte. In de 
omtrek van Leiden is er ook al geen plaats meer, de woning-
markt zit helemaal vast. Van beleid is nauwelijks sprake en 
als er al over gesproken wordt, dan worden de grote jongens 
ontzien. Aan de kleine verhuurders worden onmogelijke ei-
sen gesteld. Die stoppen met kamers verhuren en dat treft 
ons dan weer het hardst.” 
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AJ: “Wij begrijpen best dat jullie een kamer willen en het 
liefste in de binnenstad, maar jullie zijn met meer dan 
40.000. Daar is toch geen ruimte voor? Begrijpen jullie 
dan niet dat het ook teveel kan worden? Jongeren heb-
ben de neiging zich af te zetten tegen de levensstijl van 
gesettelde bewoners. Studentenhuizen zijn te herkennen 
aan het peukentapijt voor de deur, rommel en  lukraak 
neergegooide fietsen. Er is veel nachtelijke aanloop, har-
de muziek en straatrumoer, maar de binnenstad leent 
zich niet voor al te grote verschillen in levensstijl. Oude 
huizen zijn gehorig, de muren zijn dun en de ramen heb-
ben meestal enkel glas. Mensen hebben stevige banen en 
moeten vroeg op, kinderen hebben ook hun nachtrust 
nodig Er is binnen en buiten maar weinig ruimte voor 
ontspanning, stadsparkjes en terrassen zijn al overvol.”  
SVL: “Waarom mogen wij niet in de binnenstad wonen en 
jullie wel? Je zou hele straten voor ons vrij kunnen maken 
en andere reserveren voor gesettelden. Leegstaande ruimte 
benutten boven winkels kan ook, in andere universiteitsste-
den gebeurt dat al. En waarom moet je de kleine verhuur-
ders zo nodig afschrikken? Pak de grote jongens aan en laat 
ze met bouwplannen komen die uitgaan van onze behoef-
ten. Nu bouwen ze vooral studio’s of appartementen, want 
die brengen meer op. Maar wij willen geen studio met een 
aparte keuken of badkamer, wij willen de ruimten delen en 
bij elkaar zitten. Daar wordt veel te weinig rekening mee 
gehouden. Hoogbouw vinden jullie ook maar niks. Zodra 
daar sprake van is komen hele buurten in opstand en gaan de 
plannen van tafel. Maar wat is er op tegen? Maak beleid om 
de stad anders in te richten en zorg voor ruimte, ook voor 
jongeren. Vergroot de leefbaarheid door regels te stellen en 
treedt op als er de hand mee gelicht wordt. Bij nieuwbouw 
kun je de eis stellen van inpandige fietsenbergingen. Je hebt 
in sommige straten of op de grachten in de binnenstad nau-
welijks ruimte om te lopen en dan moeten er ook nog eens 
auto’s langs. Sluit de binnenstad nou eens echt af voor dat 
doorgaande verkeer en maak fietsparkeerplaatsen van de 
vrijgekomen parkeerruimte voor auto’s. Benut ons creatieve 
talent en betrek de kennisinstellingen en studenten bij de 
ontwikkeling. Jullie hebben goud in handen, maar maken er 
veel te weinig gebruik van. Jullie willen alles zelf uitvinden.” 

AJ: “Jullie erbij betrekken hebben we al vaak gepro-
beerd. Soms gaat het een tijdje goed, maar het verwatert 
ook weer snel. Tot voor kort bespraken we allerlei kwes-
ties met de studentenverenigingen en de PKvV (Plaatse-
lijke Kamer van Verenigingen), misschien moeten we dat 
weer oppakken. Minerva had een tijd lang jaarlijks een 

zetel in ons bestuur, maar dat gaf te weinig continuïteit. 
Net als iemand was ingewerkt stapte hij weer op. Dat kan 
ook niet anders vanwege de studie, maar het is wel frus-
trerend—van twee kanten overigens. Ook jullie stellen je 
op het standpunt dat je geen vier jaar maar twee jaar in de 
gemeenteraad wil zitten. In zo korte tijd krijg je niet echt 
de vinger aan de pols”.  
SVL: “Doorstroming en beweging staan bij ons voorop. 
Mensen raken betrokken als ze invloed hebben en weten 
wat er leeft in de stad, niet als ze steeds weer op blokkades 
stuiten en vastlopen. Dat gebeurt maar al te vaak als je te 
lang met iets bezig bent. Als we snel iets open kunnen bre-
ken, dan krijgt dat  het effect van een olievlek. Dan draai je 
je minder gauw vast en loop je niet aldoor tegen dezelfde 
barrières  tot alle energie is verdampt in compromissen en 
politieke akkoorden. Wij zitten overal en hebben een groot 
netwerk, ook via de sociale media. Door onze achterban we-
ten we wat er speelt en zijn we gemakkelijk te benaderen. 
Wij richten ons op onze kernwaarden. Die moeten we zien 
te verbinden met wat andere bewonersgroepen willen. Dat 
is heel spannend, want hoe doe je dat? We kunnen pas zien 
of het echt lukt als we in de gemeenteraad zitten.”      

AJ: “Dat klinkt meer als burgerparticipatie. Hoe wil je 
dat organiseren? In klassieke deelraden? Participatie is 
geen spoorboekje. Je zult tevoren aan je achterban moe-
ten aangeven waar de ruimte zit. Hoe zit het stadsbestuur 
in elkaar? Waarover kun je meepraten, waarover niet? 
Het keert zich al gauw tegen je als je valse verwachtingen 
wekt. Bewonersgroepen kunnen hooguit advies geven, 
we hebben geen directe invloed. Je achterban raadple-
gen is natuurlijk mooi, maar je kunt als wijkvereniging 
of politieke partij, niet overal in springen. Daar heb je de 
tijd niet voor. Je kunt bewoners hooguit helpen om hun 
belangen naar voren te brengen en als vraagbaak of plat-

form fungeren. Voor grote beleidsvraagstukken kun je 
burgerpanels opzetten, of forums organiseren. D66 wil 
dat, in Frankrijk heb je ze ook al. Maar dan? Hoe krijg 
je de politiek warm voor wat er wordt ingebracht? Welke 
rol hebben de ambtenaren? Hoe zien jullie dat?”   
SVL: “We willen niet naar deelraden, maar met bewoners 
om de tafel en ingaan op elkaars wensen en belangen. De 
overeenkomsten zijn meestal groter dan de verschillen. Hoe 
buig je tegenstellingen in begrip om? Daar zullen we een 
vorm voor moeten zien te vinden, ook voor de manier waar-
op je overleg organiseert trouwens.” 

AJ: “Punt 5 van jullie speerpunten luidt: “ De horecaon-
dernemers moeten de vrijheid krijgen om van Leiden een 
bruisende stad te blijven maken.” Dat staat toch haaks op 
wat jullie zeggen na te streven als het algemene belang? 
Leiden staat in de top drie van steden met de meeste 
kroegen. Is dat niet genoeg? De horeca zelf zit ook niet 
om uitbreiding te springen”. 
SVL: “Er zijn hier wel veel kroegen, nauwelijks clubs. De 
horeca vraagt misschien niet om meer cafés en restaurants, 
maar wel om meer speelruimte, vooral voor nachtelijk uit-
gaansleven. De ondernemers willen met ons praten, ze wor-
den door de gemeente met allerlei betuttelende maatregelen 
tegengewerkt. Ze kennen hun grenzen en hebben heel crea-
tieve ideeën, maar ze krijgen niet de mogelijkheid om ermee 
te experimenteren. Laat die regels los en maak afspraken, 
laat de markt zijn werk doen. Experimenteer met pop-up 
clubs en verruim de openingstijden. Laat iedere ondernemer 
zelf maar bepalen tot hoe laat hij open wil zijn, dan heb je 
minder overlast door spreiding van vertrekkende gasten.”  • 

OPINIE

INSPRAAK, INVLOED OF 
WASSEN NEUS? 
door Jan Pieters

Wijkverenigingen lopen weg en komen voorzichtig terug
In de zomer van 2020 liepen de wijkverenigingen van de 
binnenstad weg uit het overleg met het college van B&W. 
Zij vonden hun inbreng niet, of te weinig, terug in de voor-
stellen van het college aan de gemeenteraad.  Maar je kunt 
elkaar niet blijvend de rug toekeren als je in dezelfde stad 
woont. Er is een bestand, al moet de vrede nog getekend 
worden. Wat is er precies aan de hand? Het gehakketak is 
geen typisch Leids fenomeen. Floor Milikowsky haalt in 
haar boek Wij zijn de stad (Pluim 2021) ettelijke voorbeel-
den aan van zulke conflicten. De klacht is telkens: er wordt 
niet geluisterd.
Er wordt wel degelijk geluisterd, maar niet naar bewoners
Maar er wordt wel degelijk geluisterd, alleen niet naar de 
bewoners. Andere partijen vinden wel gehoor bij het ge-
meentebestuur. Het college bereidt voorstellen aan de ge-
meenteraad grondig voor, of het nu gaat om evenementen, 
parkeren, of de bezoekerseconomie. Er is vooroverleg met 
alle partijen die er naar het oordeel van B&W toe doen. Dat 
zijn vooral partijen die geld verdienen aan de stad,  zoals de 
horeca- en evenementenbranche, of de exploitanten van 
onroerend goed en musea; de gemeente houdt goed in de 
gaten aan welke kant de boterham is gesmeerd.  

Manipulatie
Als de gemeente en de direct betrokken partijen weten 
wat ze willen, dan wordt dat netjes opgeschreven en in de 
inspraak gebracht. Dat hoort zo, want er moet draagvlak 
komen. Maar een knappe jongen die de combi van stads-
partners, wethouders en ambtenaren tot andere gedachten 
weet te brengen. Inspraak wordt ook wel ‘draagvlak krijgen’ 
genoemd, maar leg mij eens uit wat het verschil is met ma-
nipulatie? 

Het geldt ook voor het Doelencomplex 
Behalve de gemeente hebben ook andere partijen er een 
handje van om pas het oordeel van bewoners te vragen als 
ze al precies weten wat ze willen. De Humanities Campus 
op het Doelenterrein is daar een goed voorbeeld van. De 
universiteit had enige mogelijkheden uitgewerkt voor de 
nieuwe Campus, waaronder een variant waarbij de sociale 
woningbouw op het terrein niet gesloopt hoefde te worden, 
maar zij koos alvast voor de zogeheten voorkeursvariant. 
Daar was ze vervolgens niet vanaf te brengen. Er moest na-
tuurlijk nog wel wat aan inspraak gedaan worden (fatsoen 
en wettelijke regels) en er kwam dus een klankbordgroep. 
De gemoederen raakten verhit, waarop bemiddeld moest 
worden, maar de universiteit bleef bij haar voorkeursvari-
ant. Als ik terugkijk—ik maakte deel uit van de klankbord-
groep—dan heeft deze groep het universiteitsvoornemen 
alleen maar een zekere legitimiteit gegeven. Van alle kanten 
kwam fel verzet tegen het voornemen om de sociale huur-
woningen op het Doelenterrein te slopen. De sloop van 
goede huurwoningen staat haaks op de brede maatschappe-
lijke behoefte daaraan. Bij nader inzien bleek de universiteit 
toch minder ruimte nodig te hebben en het plan verdween 
in de la. Laten we hopen dat de universiteit en het gemeen-
tebestuur bij de nieuwe inrichtingsplannen voor het gebied 
wel de wijsheid hebben om met de bewoners en de buurt te 
gaan praten voor ze met een nieuw plan komen. 
Aan inspraak is geen behoefte, wel aan participatie
In het inspraakstadium vissen bewoners achter het net, de 
besluiten zijn dan in hoofdzaak al genomen. De gemeente 
en de direct betrokkenen weten al precies van elkaar waar 
ze op uit zijn. Bij inspraak ben je altijd te laat, maar er gaan 
voorbereidende stappen aan vooraf. Daaraan meedoen heet 
‘participatie’. Als je niet achter het net wil vissen moet je dus 
participeren en daar is een verordening voor, die je zo kunt 
downloaden van de gemeentelijke website. Prachtig stuk! 
Je kunt erin lezen dat er vijf participatieniveaus zijn. Als je 
niks te vertellen hebt, word je geïnformeerd (de laagste tre-
de van de participatieladder), als je heel belangrijk bent mag 
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je meebeslissen (de hoogste trede), als je oordeel erg op prijs 
wordt gesteld word je geraadpleegd (dat is al beter dan al-
leen maar geïnformeerd worden), als je belangrijk bent mag 
je adviseren, en als de gemeente je nodig heeft dan mag je 
coproduceren.
Inwoners worden geraadpleegd, stadspartners adviseren
Arthur Elias, de voorzitter van Buurtvereniging Mare-
dorp-de Camp, schreef in hun wijkkrant Marepost dat de 
gemeente weigert om de wijkverenigingen dezelfde plaats te 
geven als de zogenoemde stadspartners: Leiden Marketing, 
de horeca, de winkeliers en niet te vergeten de Leidse Uni-
versiteit. De stadspartners mogen adviseren, dat stelt wat 
voor en daar moet het college wat mee. De bewoners wor-
den alleen maar geraadpleegd en omdat ze eigenlijk niks in 
de melk te brokkelen hebben leiden hun opvattingen zelden 
tot veranderingen in een voorstel. 

Schaf die inspraak maar helemaal af
Geen wonder dat bewoners zich bedrogen voelen. Er wordt 
vooral geluisterd, naar degenen voor wie de stad een ver-
dienmodel is. Omzet, daar gaat het om, ook bij een links 
college. Cynischer kan het niet, elke poging om de burger 
meer te laten meepraten zal averechts gaan werken. In-
spraak wekt verwachtingen, maar resultaat blijft uit zolang 
de burger niet bij de beleidsvoorbereiding wordt betrokken 
en daarbij een even belangrijke plaats krijgt als de stadspart-
ners. Zo niet, schaf de inspraak dan maar af, want deze geeft 
alleen maar frustratie en wantrouwen. 

De Omgevingswet
We krijgen een Omgevingswet, gebaseerd op de zogeheten 
uitnodigingsplanologie. Daarbij nodigt de gemeente men-
sen uit om mee te helpen bij de bepaling van de toekomstvi-
sie voor onze stad of hun buurt, zoals bijvoorbeeld gebeurde 
in de Omgevingsvisie Leiden 2040 en Leiden Zuidwest. 
Eerst werden daar bij bewoners ideeën over opgehaald, 
om pas daarna de stadsontwerpers aan het werk te zetten. 
Toch kleeft er ook een bezwaar aan deze methode. De be-
langen van bewoners kunnen per buurt of individu nogal 
verschillen. Zo waren er niet lang geleden spandoeken te 
zien op de Hooigracht met de tekst: “Geen oplossing voor 
de Breestraat ten koste van onze gezondheid.” Bewoners van 
de Hooigracht spraken zich uit tegen de verlegging van bus-
lijnen uit de Breestraat naar het Hooigracht-Langegracht 
tracé. Naar wie moet de gemeente dan luisteren? De  be-
woners die niet nog meer buslijnen over hun straat willen? 
De provincie, die eisen stelt aan het R-net (routenet)? In 

de uitnodigingsplanologie zullen belangenorganisaties hun 
invloed uitbreiden ten koste van bewonersverenigingen. Bij 
de bespreking van het rapport Participatie in Leiden Ont-
leed  waarschuwden enkele politieke partijen ervoor dat 
de Omgevingswet de bewoners nog meer op achterstand 
dreigt te zetten. 

Cité of ville
Het beleid past niet altijd goed bij wat bewoners willen. 
Dat is geen specifiek Leids probleem, het speelt in bijna alle 
steden. Stedenbouwkundige en socioloog Richard Sennett 
schrijft dat toe aan het onderscheid tussen wat hij in zijn 
boek Stadsleven (Meulenhoff 2018) cité en ville noemt. 
Onder cité verstaat hij sociale samenhang, bijvoorbeeld, ha-
ring en witbrood eten op 3 oktober, lid zijn van een sport-
vereniging, of je boodschappen doen op de markt. Ville 
is voor hem het stadhuis, waar alles in goede banen geleid 
moet worden, waar het stadsbestuur compromissen sluit 
en waar men ervoor zorgt dat het afval op tijd opgehaald 
wordt. De ville sluit akkoorden vanwege de stabiliteit en 
de uitvoerbaarheid, maar deze worden meestal onwrikbaar 
waardoor alle inspraak erop afketst. In de ville draait alles 
om geld, in de cité om sociale samenhang en leefbaarheid. 
Ville en cité zijn twee verschillende werelden, elk met hun 
eigen regels en wetmatigheden. De macht ligt uiteraard bij 
de ville, waar het geld wordt verdeeld en de spelregels wor-
den bepaald. Maar de cité is waar we ons thuis voelen.  

Wat te doen?
Hoe brengen we ville en cité bij elkaar? Allereerst door 
met elkaar te praten. Samen de stad maken, zoals het col-
lege nastreeft begint met samen praten en niet apart zoals 
nu. Laat Leiden 2040 de aanleiding zijn voor gezamenlijke 
uitwisseling van wensen en verwachtingen op afgesproken 
momenten waarop stadspartners, bewoners en het gemeen-
tebestuur met elkaar in gesprek gaan. 
Een ander belangrijk punt is de zorgvuldige verdeling van 
de lusten en de lasten. Er is nu veel wederzijds onbegrip. 
Het inspraakverslag van de Evenementennota citeert de vol-
gende reactie op klachten van bewoners over evenementen  
“Wij organiseren een feest voor 6000 personen en dan gaat 
een handjevol mensen klagen.” Dat getuigt niet van begrip 
voor de last die je als bewoner van andermans feesten kunt 
hebben. Het gaat namelijk niet om één evenement, maar 
om een grote hoeveelheid van die feesten., om de aldoor te-
rugkerende overlast. 
Als we met elkaar de grenzen zorgvuldig willen bepalen,  
dan moeten we weten waar we het over hebben. Wat bren-
gen evenementen, toeristen en stadsbezoekers echt op?  Het 
college zegt dat ze onmisbaar zijn voor de stad, maar wat 
zijn precies de netto opbrengsten? Ik heb nooit een cijfer 
gezien. Natuurlijk moet je plezier niet uitvlakken, maar zorg 
voor evenwicht in de belangen van ondernemers én bewo-
ners.  
 
De hinder moet dus helder in beeld worden gebracht. Niet 
per afzonderlijk evenement, maar in totaal. We moeten geen 
genoegen nemen met rekenregels die in de binnenstad niet 
kunnen gelden. Wie in een monument woont met enkel glas 
hindert 20 decibel veel meer dan wie in een huis met dub-
bele ramen woont. De Raad van State heeft naar aanleiding 

van een evenementenvergun-
ning in Oss geconcludeerd 
dat zolang de gemeente de 
geluidbelasting binnenshuis 
niet daadwerkelijk meet, een 
vergunning niet zorgvul-
dig is afgegeven. Het is ons 
hoogste rechtscollege en we 
leven in een rechtstaat, maar 
deze uitspraak wordt nog 
steeds genegeerd. Als we zo 
doorgaan hebben we over 
vijf jaar een exacte herhaling 
van de huidige inspraakreac-
tie op de volgende versie van 
de Evenementennota. 

Participatie en inspraak blijven een bron van ergernis en 
wantrouwen.
Wijkverenigingen liepen bij de behandeling van de partici-
patienota weg, omdat zij een ondergeschikte positie hadden 
ten opzichte van de stadspartners. Daar zal geen verande-
ring in komen bij de raadsbehandeling van het rapport ‘Par-
ticipatie in Leiden ontleed’. Een motie van de Partij voor de 
Dieren en Partij Sleutelstad, die opriepen om bewoners een 
zo hoog mogelijk trede op de participatieladder te geven, is 
sterk afgezwakt. Hierdoor zullen bewoners het gevoel blij-
ven houden dat hun inbreng minder waard is dan die van de 
stadspartners. De gemeente luistert wel degelijk, maar niet 
naar hen. Als daar geen oplossing voor wordt gevonden zal 
de onvrede in weerwil van alle goede bedoelingen van het 
college alleen maar toenemen. •

HISTORIE  

DE MENS ALS PLANT EN DIER
door Jacques van Alphen

 
Bij de Leidse uitgever Primavera Pers is onlangs een verzorgd 
en zeer merkwaardig boekje verschenen. Het betreft een ver-
taling van L’Homme-plante (De mens een plant), een essay 
van de  Franse arts en verlichtingsfilosoof Julien Offray de 
La Mettrie (1709-1751), een leerling van onze eigen Leidse 
Herman Boerhaave. Het boekje begint met een beknopte, 
maar voortreffelijke inleiding die het leven en de belangrijk-
ste werken van La Mettrie samenvatten. Het boekje geeft 
steeds op de linker bladspiegel de oorspronkelijke Franse of 
Latijnse tekst en op de rechter bladspiegel de uitstekende 
Nederlandse vertaling van Arnold Schalks, van wie de naam, 
heel bescheiden, pas op de laatste bladzijde van het boekje 
wordt aangetroffen. Het boekje is degelijk geannoteerd, 
waardoor het mogelijk is de tekst goed in zijn tijd te plaatsen.

Verschillen en overeenkomsten
La Mettrie begint met de overeenkomsten tussen planten en 
dieren te noemen. Zo hebben zowel planten als dieren een 
vaatstelsel voor transport van vloeistoffen en organen om 
voedsel op te nemen. Hij is vooral in zijn nopjes met de ana-
logieën in de geslachtelijke reproductie, en omdat deze orga-
nen door Linnaeus gebruikt werden voor de classificatie van 
het plantenrijk doet hij een poging om de mens op Linne-

aanse wijze te beschrijven. Dit deel van het essay is vooral hi-
larisch, en niet heel serieus: van plantenonderdelen die geen 
analogieën hebben in de menselijke geslachtorganen, zoals 
de kelk en de kroon van bloemen zegt hij dat hij het daar niet 
over wil hebben. Bovendien wordt het belangrijkste verschil 
tussen dieren en planten niet door La Mettrie genoemd, na-
melijk dat alle plantencellen in staat zijn om geslachtsorga-
nen te vormen, terwijl bij dieren de geslachtscellen al vroeg 
in de ontwikkeling beperkt worden tot de kiembaan en alle 
andere lichaamscellen niet kunnen worden doorgegeven aan 
volgende generaties.
Maar dan volgt een tweede deel, waarin hij juist essentiële 
verschillen tussen planten en dieren benadrukt. Dat deel is 
zo progressief, dat er na 270 jaar nog steeds mensen zullen 
zijn die moeite hebben met het accepteren van zijn ideeën, 
ook al zijn die nu door wetenschappelijk onderzoek beves-
tigd. Daarbij gaat het om de cognitieve vermogens van die-
ren. Omdat planten niet mobiel zijn denkt La Mettrie dat 
ze geen intelligentie nodig hebben en dus geen ziel hebben. 
Dieren zijn mobiel en hebben wel intelligentie en La Met-
trie is ervan overtuigd dat de verschillen tussen mensen die-
ren gradueel zijn. Bovendien beschouwt hij de ziel als een 
lichaamsfunctie, en dus kan in zijn overtuiging de ziel niet 
vrij en onafhankelijk van het lichaam bestaan. Zo’n opvatting 
laat weinig ruimte over voor godsdienst en leven na de dood. 
Deze ideeën zijn een verdere uitwerking van L’Homme ma-
chine, het werk dat hij in 1747 in Leiden publiceerde. Door 
deze publicatie werd hij gedwongen om uit Leiden te vluch-
ten, de stad waarnaar hij verhuisd was toen hij in Frankrijk 

vanwege zijn opvattingen 
werd vervolgd. L’Hom-
me-Plante schreef hij dan 
ook onder de bescherming 
van de Pruisische koning 
Frederik de Grote in Pots-
dam, bij wie hij zijn toe-
vlucht had gezocht.  
La Mettrie eindigt zijn be-
toog met een pleidooi om 
kennis op te doen door het 
waarnemen van de natuur. 
Ook dat was in zijn tijd een 
moderne opvatting. Warm 
aanbevolen!

*Julien Offray de la Met-
trie, De mens een plant / 
ISBN 9789059973497, 56 
blz. € 14,50 •

INGEZONDEN 

HET DOELENCOMPLEX 
BLIJFT STAAN
Vanaf dag 1 hebben de bewoners van het Doelencomplex 
gevochten om hun woningen te behoeden voor sloop. Te-
gen alle stromen in hebben zij hun huizen en veiligheid be-
schermd. Waardig hebben zij zich verdedigd in een ongelij-
ke strijd tussen macht en vrijheid. De kwestie ontaardde in 
een uitputtingsstrijd van bijna zes jaar. De strijd heeft een 
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zware wissel getrokken op de bewoners. Echter, tot aan de 
poort van huisuitzetting en onteigening zijn zij standvastig 
gebleven.
Wellicht hebben de bewoners van het Doelencomplex 
kracht ontleend aan de voorgeschiedenis van deze plek en 
ademt de grond strijdlust uit? Er stond immers oorspron-
kelijk een kazerne, met munitieopslagplaats, kanonnen en 
afweergeschut. De straatnamen van het wooncomplex ge-
tuigen ervan: Arsenaalstraat, Sebastiaansdoelen, Doelen-
steeg; en dan nog de Cleveringaplaats, vernoemd naar een 
voorvechter van vrijheid.
Het is aan de moed en volharding van de bewoners van het 
Doelencomplex te danken dat 58 sociale huurwoningen 
behouden blijven voor de binnenstad van Leiden. Een his-
torische gebeurtenis waarmee geschiedenis is geschreven. 
Het bewijst, dat het altijd de moeite waard is om niet op 
te geven, en dat het altijd alle moeite waard is om trouw te 
blijven aan principes. De ware winnaars zijn dan ook: ge-
rechtigheid en vrijheid.

A.M. Vendel 
bewoner Doelencomplex •

BUREN  ONDERNEMEN

KATINKA VAN HOUWELINGEN  
CITY HOTEL NIEUW MINERVA
door Carla van der Poel en Marjolijn Pouw

Katinka van Houwelingen, General Manager van City 
Hotel Nieuw Minerva, komt niet uit de hotelbranche. Ze 
werkte in de zakelijke dienstverlening bij een bank en werd 
verliefd op Kees Bos, de huidige eigenaar van het hotel. 
Ze kregen een relatie en toen haar baan bij de bank verviel 
ging ze een paar dagen per week in het hotel helpen en is 
er niet meer weggegaan. Nu bestieren ze samen het mooie, 
oude hotel aan de Boommarkt. In de jaren ’80 van de vori-
ge eeuw hadden Kees’ ouders Nieuw Minerva gekocht van 
het echtpaar Favier, dat met restaurant Engelbertha Hoeve 
was begonnen aan de Hoge Morsweg. De (schoon)ouders 
runden het hotel samen met Kees en zijn zus, tot Kees het 
van zijn ouders overnam. Sindsdien is er wel wat veranderd. 
De ouders gingen het rustiger aandoen, de zus wilde liever 

een andere baan en Katinka zette de zaak bedrijfsmatiger 
op. Kees en zij pasten de hotelformule aan en knapten het 
interieur op. Ze zouden zijn doorgegaan met de verbouwing 
als de corona-epidemie geen spaak in het wiel had gestoken.  

Kun je wat over de formule vertellen?  
Katinka: “Ons hotel ligt midden in de binnenstad en is van-
af het station goed te bereiken. We zijn van oudsher gericht 
op zakenmensen en toeristen. Alles wat je wil in een stad 
is hier op loopafstand, ook het openbaar vervoer. Sinds de 
Stadsgehoorzaal gebruikt wordt voor congressen hebben we 
veel congresgangers als gasten, verder hebben we een arran-
gement voor ouders van studenten. Ga je bij je studerende 
zoon of dochter op bezoek dan kun je hier overnachten en ’s 
morgens een ontbijt bestellen voor een beperkt gezelschap. 
We bieden dat arrangement aan als: ‘De leukste logeerka-
mer van Leiden’, uiteraard moet je het van te voren boeken 
maar dat is geen bezwaar voor onze gasten. Je kunt zo’n ar-
rangement overigens ook boeken als je vrienden in de stad 
opzoekt, of je opa en oma maar niet bij hen kunt of wilt over-
nachten. Dan logeer je bij ons en kun je ze een mooi ontbijt 
aanbieden. Soms huren mensen die rustig willen werken 
voor een dag een kamer, maar we zijn er niet op uit om ZZ-
P’-ers van werkruimte te voorzien. Onze ruimte is beperkt., 
hotelgasten die overnachten gaan altijd voor. Zitten we vol, 
dan vervalt de mogelijkheid om werkruimte te huren, net 
die van de  ontbijtarrangementen. Het restaurant, dat er in 
de tijd van de Faviers nog wel was, hebben we afgestoten. Er 
zijn zoveel goede restaurants in de buurt, dat het niet loont 
om een eigen restaurant te hebben. Wel kunnen we zo nodig 
wat te eten maken voor gasten die te laat binnenkomen om 
nog bij  een restaurant terecht te kunnen.”

De Zangeres Zonder 
Naam
Het hotel wekt van 
binnen en van buiten 
niet de indruk van een 
doorsneehotel. De 35 
kamers en overige 
ruimten gaan schuil 
achter zes monumen-
tale gevels. Naar het 
schijnt heeft in de 19e 
eeuw op Boommarkt 
21 (toen nog Bloem-
markt geheten) een 
van de Leidse Volks-
badhuizen gezeten. 
Om elkaar niet tegen 
te komen werd het 
’s morgens gebruikt 
door de dames, ’s 
middags door de he-

ren. Later is dat pand bij Nieuw Minerva getrokken en werd 
het de Wijnzaal. Tot het einde van 2021 zit in het Tucht-
huis de pop-up onderneming van Josine Heijnen, waar je in 
de nagebouwde kamer van de Leidse gifmengster Goeie Mie 
een workshop ‘Distilleer je eigen gin’ kunt volgen en Goeie 
Mie gin en bonbons kunt kopen. Ook kun je er van alles en 
nog wat over haar te weten komen. 

De sfeer binnen is gemoedelijk oud-Hollands. Bij de ver-
bouwing besloten Katinka en Kees om de kamers elk een 
geheel eigen stempel te geven, sommige afgestemd op een 
Leidse beroemdheid. Zo is er een kamer gewijd aan Rem-
brandt en een aan de Zangeres Zonder Naam: Kees wist op 
een veiling de hand te leggen op de zogenaamde ‘kasteel-
meubels’ van Mary Servaes . Dat deze zangeres nog steeds in 
onze herinnering voortleeft leeft, bleek wel in 2019 tijdens 
Open Monumentendag. Toen kwamen meer dan 500 men-
sen deze kamer bekijken.” 

Hoe zijn jullie gevaren onder de lockdown? 
“Ook ons hotel heeft zwaar te lijden gehad van de lockdown. 
Het valt niet mee om zonder inkomsten te zitten, je teert 
in op je reserve. Natuurlijk, er waren steunmaatregelen van 
de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO) en dat was mooi, 
maar wat de RVO met de ene hand aan steun gaf, werd met 
de andere teruggenomen.” Bij de steunmaatregelen liep Ka-
tinka dit voorjaar aan tegen de belasting op de steun. Ze 
sprak er haar ongenoegen over uit in een interview i  met de 
RVO: “De steunmaatregelen waren tweeledig, het ging om 
een percentage loonsteun en een percentage vaste lasten. De 
steun voor de vaste lasten werd als omzet gezien, waardoor 
de loonsteun NOW lager uitpakte. Deze vorm van belas-
ting werd door mij als belasting op belasting beschouwd en 
dat is in de praktijk ongeoorloofd. Ik heb er bezwaar tegen 
gemaakt en de praktijk is daarop gelukkig teruggedraaid. 
De overheid zag kennelijk ook in dat de regeling op die ma-
nier averechts zou gaan werken. Regelingen worden vaak te 
snel opgetrokken en de massaliteit van de uitvoering maakt 
maatwerk onmogelijk; dan loopt het spaak.” 

De gemeente Leiden wil meer hotels, hoe zien jullie dat? 
“Wij hebben daar als hoteliers in Leiden geen behoefte aan, 
zeker niet in deze lastige tijden. Er zijn de laatste tijd al ge-
noeg starters in de branche failliet gegaan, de concurrentie 
is groot genoeg. Het tekort aan hotelaccommodatie komt 
alleen voor bij wereldomvattende conferenties en die zijn er 
hier maar weinig. Je kunt dan altijd nog naar de kust uit-
wijken, of naar Den Haag of Amsterdam. Voor ons lijkt dat 
ver, maar voor buitenlandse bezoekers, die vaak uit miljoe-
nensteden komen, is dat nog steeds om de hoek. Afstanden 
zien zij anders en ze zijn ook veel meer gewend om de trein 
te nemen als ze een toeristische attractie of een museum el-
ders in het land willen bezoeken. Als hotel heb je ook stille 
tijden, die moet je op kunnen vangen. Dan kan het soms 

lastig zijn om niet bij een keten te horen, maar daar heb-
ben we bewust voor gekozen en we zijn trots op onze status 
van zelfstandige. Wij ontvangen onze gasten persoonlijk, de 
receptie is hier altijd bemand en we hebben nog een ouder-
wetse nachtportier die de sleutels beheert. Hier vind je geen 
elektronische sloten met sleutelkaarten. Uit de hoge scores 
van ons hotel blijkt wel hoezeer onze gasten deze persoon-
lijke benadering waarderen, ze komen vaak terug en vragen 
dan om hun oude kamer. Gasten willen nog steeds gezien 
worden. Als gemeente moet je zelfstandigen die dat kunnen 
bieden in ere houden en niet het risico laten lopen om weg-
gevaagd te worden door een te veel aan zwaargewichten.”

Maken jullie wel eens vreemde voorvallen mee? 
“In een hotel gebeurt natuurlijk van alles; geen dag is het-
zelfde. Als eigenaar moet je flexibel zijn en er valt ook veel 
te lachen. Zo kwam een van de schoonmaaksters een keer 
breed grijnzend naar beneden met een grote zweep in haar 
hand. Ook dwaalde er al eens een oma over de gangen die 
haar kamer kwijt was en hadden we een gast die die de ver-
keerde kamer binnenliep en daar zelfs onder de douche ging. 
Het zorgde voor schrik, maar ook voor grote hilariteit. In 
de El Cid week logeren hier vaak moeders van aankomende 
studenten, die hun kinderen nog niet helemaal los kunnen 
laten. Een van die kinderen, een meisje, kwam een keer heel 
laat thuis en die moeder was in alle staten. Toen de studente 
uiteindelijk het hotel binnenkwam, slopen er twee jongens 
achter haar aan die vervolgens de moeder in haar kamer aan-
troffen. Het gebeurt wel vaker dat Hotel Nieuw Minerva 
verward wordt met LSV Minerva, onze achterburen.”

In 2022 is Leiden Internationale Kennisstad van Europa, 
wat betekent dat voor jullie?
“Volgend jaar moet voor ons een inhaaljaar worden. Leiden 
is dan de European City of Science en dat trekt veel buiten-
landse bezoekers aan. Ook de edKeukenhof gaat weer open 
voor buitenlanders en hopelijk mogen de mensen weer met 
vakantie. Wij zijn er klaar voor.” •

BUREN ONDERNEMEN

THEE NEEMT JE MEE OP REIS
door Carla van der Poel

Een theewinkel in een wijnwinkel, het is ongebruikelijk 
maar het werkt. Wendy Gaurié, de bevlogen eigenaresse van 
de theewinkel Exclusivithee, laat dat zien in De Bordelaise 
op de Nieuwe Rijn. 
 

Van Sales Manager 
tot vinologe
Wendy is geboren in 
Marseille en kwam als 
baby naar Nederland. 
Ze studeerde in Lei-
den Taal en Culturen 
van Latijns-Amerika 
en heeft een afwisse-
lende loopbaan ach-
ter de rug. Na haar 
studie werkte ze op 
de afdelingen Sales en 
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Marketing van Elsevier en KPN. Haar toenmalige partner 
kreeg een baan in India en zij ging zij mee. Ze begon er een 
website met fairtrade producten, waaronder kimono’s, maar 
na iets meer dan een jaar keerden ze terug naar Nederland 
en ging Wendy werken bij Canon. In de avonduren en het 
weekeinde volgde zij de opleiding tot vinologe en zater-
dags werkte ze bij een Portugese wijnhandel in Amsterdam. 
Abrupt maar toch doordacht gaf ze haar baan bij Canon 
op en ging full time aan de slag in de wijnhandel. Regelma-
tig moest ze daarvoor naar Portugal. Van de Amsterdamse 
wijkhandel stapte ze over naar Noordman Wijnimport in 
Leiden. 

Van wijn naar thee
Inmiddels speelde Wendy met de gedachte om zelf in de 
wijn te gaan. Zes weken na de geboorte van haar dochter 
moest zij naar Portugal. Bij een lunch dronk ze in plaats 
van wijn thee van Mariage Frères, die ook wel de champag-
ne onder de thee wordt genoemd. Ze genoot ze er zo van 
dat het haar instinctief deed beslissen om in plaats van een 
wijnwinkel haar eigen theewinkel te beginnen. Ze trok in bij 
de haar bekende Wijnkoperij La Bordelaise aan de Nieuwe 
Rijn. Toeval of niet, de eigenaar bleek al een fan van Mariage 
Frères te zijn. 

Een  goede vervanger van alcohol
Volgens Wendy hebben koffiehuizen en restaurants tegen-
woordig meer aandacht voor kwaliteitsthee en in plaats van 
alcohol wordt er bij het eten steeds vaker thee geschonken; 
ze merkt dat mensen regelmatig vragen welke thee bij welk 
gerecht past. Er is overigens een overeenkomst tussen wijn 
en goede thee: beide bevatten tannine en dat geeft een ver-
gelijkbare smaakperceptie. Groene thee is ook nog eens ge-
zond, het ondersteunt de spijsvertering en het immuunsys-
teem. In Aziatische landen wordt bij de maaltijd veel thee 
gedronken. Een andere reden om meer thee te drinken is 
dat ouders hun kinderen niet willen laten opgroeien met al-
cohol, zeker niet als deze gevoelig zijn voor verslaving. 

Mensen kiezen vaker voor gezondheid.
Toen veel mensen tijdens de lockdown meer thuis waren, 
nam het drinken van goede thee toe. Vooral jongeren, die 
daarvoor vaak buiten de deur dronken, zijn hiervoor in. Zij 
zijn bereid wat meer geld neer te tellen. Bij hen is matcha 
een trend aan het worden, groene poederthee van planten 
die in de schaduw groeien. Een paar weken voor de oogst 
worden ze afgedekt met kleden. Als de thee is geplukt dan 
worden de bladeren heel langzaam gemalen, waardoor de 
smaak optimaal wordt.    

Ondernemen
Naast een groot theeassortiment verkoopt Exclusivithee 
ook premium koffie, goede chocolade en hoogwaardige 
rietsuiker in de vorm van vlinders, vogels en hartjes. Verder 
accessoires als (reis)bekers, theepotten en thermoskannen, 
geurkaarsen, diffusers en interieurparfums, gebaseerd op 
thee uit de Provence, Wendy’s geboortestreek. Mariage Frè-
res is in Nederland nauwelijks verkrijgbaar. Klanten uit heel 
het land bestellen de thee via Wendy’s website. Enkele Leid-
se en Amsterdamse restaurants serveren het intussen, verder 
werkt Wendy samen met ondernemers die theeproducten in 
hun cadeaupakketten opnemen: “Thee krijgt een steeds be-
langrijkere plaats in ons leven, thee neemt je mee op reis.”• 

HISTORIE  

LEIDS NAUTISCH ERFGOED
KANTOORSCHIP BUREAU AILLEURS 
REMBRANDTPARK 
door Marjolijn Pouw
 

De restauratie van kantoorschip Bureau Ailleurs aan het 
Rembrandtpark vordert gestaag.* Albert Kingma en Hans 
Greeve, de eigenaren, zijn intussen met het opknappen van 
het ruim begonnen. Ze kochten het schip eind 2017 van de 
beheerder, de Stichting Gebroeders Groenewegen. Tot die 
tijd lag het aan de Utrechtse Veer, waar het vroeger dienst 
deed als overslagruimte en kantoor van de Leidse beurtvaar-
tonderneming Groenewegen. Het schip moet in het begin 
van de vorige eeuw zijn gebouwd, afgaande op de bouwwij-
ze van romp, boeg en kiel en de oude klinknagels in de boei-
boorden. 
Voordat Albert en Hans met hun opknapwerk konden be-
ginnen moesten ze de boot eerst grondig opruimen, want er 
lag een onvoorstelbare hoop troep in. Daarna maakten ze 
het kantoortje in orde, waarin tot de jaren ’70 van de vorige 
eeuw de boekhouder van Groenewegen huisde. Het stalen 
dak en de platen van de opbouw waren doorgeroest en het 
was er zo lek als een mandje. Ze ontdeden de dakplaten van 
roest en timmerden ze af met geïsoleerde houten platen, 
waarop een rubberen dakbedekking werd geplakt. Het ge-
heel werd duurzaam en goed geïsoleerd, net als de wanden. 
De bestaande kozijnen werden hersteld, er kwam een pa-
trijspoort in de zijwand en ze plaatsten een nieuwe voordeur. 
In een oude sleepboot vonden ze mooie, oude pronkkastjes 
waar ooit een spiegel tussen paste. Albert wijst op het bolle 
glas van de ruitjes: “Het is zogeheten getrokken glas, dat ze 
alleen nog maar in Tsjechië kunnen maken. Aan de belletjes 
en streepjes zie je dat het nog volgens een oud procedé is 
gefabriceerd, anders dan het huidige gladde float-glas. De 
miniatuurbootjes in de vensterbank komen van mensen die 
er thuis nog een hadden staan en van ons schip hoorden.” 

Hijstuig, giek en mast
Ook de oude werkplaats aan de andere kant van het schip 
is intussen opgeknapt. Daarvan zijn de opbouw en het dak 
eveneens vernieuwd. Er kwamen een nieuw toilet in, kasten 
en rekken voor  gereedschap en nieuwe patrijspoorten. De 
nieuwe toegangsdeur en herstelde ramen en kozijnen maak-
ten het geheel compleet. Daarna pakten ze het hijstuig aan 

en de giek en mast. Dat laatste had nog heel wat voeten in 
de aarde. 

Albert en Hans vertellen: “Aan het hijstuig is te zien dat het 
schip vroeger voor de overslag van goederen in gebruik was. 
De elektrische lier was helemaal verroest en kapot en nam 
aan dek nogal wat ruimte in beslag. We hebben hem door 
een compacte ankerlier vervangen, die we onderdeks in het 
ruim hebben gezet, waarmee we op het dek werkruimte heb-
ben gewonnen. De giek hoort schuin op de mast te staan, 
maar ligt voorlopig plat omdat hij dienst doet als noklat 
voor het tentzeil dat we over het ruim hebben gespannen 
om droog te kunnen werken. Om de mast te kunnen schil-
deren hebben we er een steiger naast gezet. We hadden veel 
bekijks van mensen die het Singelpark rondwandelden. Er 
stond geen  windwijzer op de mast, die hebben we er nu wel 
op gezet. We vonden een mooi model in het Fries Scheep-
vaart Museum in Sneek, dat we op schaal hebben nagemaakt 
om de juiste verhoudingen te bepalen. Dat was lastig, eerst 
zaten we ernaast maar de tweede poging was raak. Toen 
heeft Hans het aluminium exemplaar gemaakt dat nu bo-
venop de mast staat. De vergulde bol onder de windwijzer 
heet kloot. Vroeger waren ze van hout, maar de onze is van 
kunststof. Dat kun je makkelijk vormen en het blijft lang 
goed. Een nicht van Albert, die meubels restaureert, heeft 
hem verguld. Als de kloot op je schip verguld is, dan bete-
kent het dat ‘t schip is afbetaald en dat is bij ons het geval. 
We zullen het Fries Scheepvaart Museum laten weten dat 
we hun windwijzer als inspiratiebron hebben gebruikt, wat 
ze vast wel zullen waarderen” 

Het ruim
“We zijn nu bezig om het ruim op te knappen. Daarin moe-
ten koloniale waren als suiker en tabak gelegen hebben, die 
bestemd waren voor de doorvoer uit de haven van Amster-
dam naar Leiden en vandaar naar het achterland. We gaan 
de ruimte gebruiken als extra werkplaats en opslag, maar 
daarvoor moet hij wel opgehoogd worden. Nu kun je er 
niet rechtop staan. We willen er ook tentoonstellingen kun-
nen houden. Dan kunnen we ruimte bieden aan exposities 
als het Textielgala dat door de hele stad heen wordt gehou-
den: door corona is dit niet doorgegaan. De stalen luiken 
en kappen hebben we eraf gehaald en tijdelijk opgeslagen, 
de oude opbouw wordt vanwege de roest gesloopt. Hans 
zal een nieuwe, hogere opbouw lassen met daarin een aan-
tal patrijspoorten. Nee, hij gebruikt geen klinknagels meer, 
die zijn mooi maar niet praktisch. De luiken zijn gelukkig 
nog wel goed, die hoeven alleen maar in de ijzerverf gezet 
te worden. Om het ruim toegankelijker te maken krijgt het 
een instap met een deur die licht doorlaat en aansluit op een 
trap. Rond de herstelde opbouw maken we een  eenvoudi-
ge railing. De ruimte tussen de opbouw en de rand van de 
boot is maar 40 centimeter breed, je moet niet in het water 
vallen.”  

*Eerdere stukken over het schip zijn te vinden in de Hart 
van de Stadkranten 157 - december 2019, 159 - september 
2020 en 160 - december 2020, te downloaden van onze 
website: www.palleiden.nl. •

Ivo van der Leek Makelaardij
Kanaalpark 140 te Leiden

Telefoonnummer:  071 203 21 06
E-mailadres:  info@ivovanderleek.nl www.ivovanderleek.nl

Gespecialiseerd in oude & monumentale panden

BUREAU AILLEURS MET RECHTS HET KANTOOR EN HIJSTUIG EN LINKS DE BUREAU AILLEURS MET RECHTS HET KANTOOR EN HIJSTUIG EN LINKS DE 
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IN MEMORIAM

SONJA WAGEMANS
 
Op 9 november stierf onverwacht Sonja Wagemans. Met 
haar man Aart Martin de Jong bewoonde ze het vroegere 
huis van haar ouders op de Garenmarkt, waar ze in 1953 was 
geboren en dat ze in de jaren ‘90 samen met Aart Martin 
eigenhandig heeft opgeknapt. Sonja was beeldend kunste-
naar. Jarenlang gaf ze teken- en schilderlessen op een aan-
tal Leidse basisscholen; intussen maakte ze in haar atelier 
mooie schilderijen en portretten. Daarnaast werkte ze tot 
haar prepensioen als lerares tekenen en sociale vaardigheden 
bij de Witte Poort, het schooltje op het Pieterskerkhof waar 
tot voor kort Old School was gevestigd. Tot 2010 werden er 
spijbelaars en leerplichtige schooluitvallers opgevangen. Ze 
maakte ook vele foto’s voor de Hart van de Stadkrant.
Sonja deed haar werk gedreven en warm, met veel begrip 
voor haar leerlingen die tussen de wielen waren geraakt. Ze 
ging met hen de wijk in om Vrouwe Justitia op het Gerecht 
te bekijken en knoopte daar dan een verhandeling aan vast 
over de Blauwe Steen, het markeerpunt in de Breestraat 
op de kruising met de Pieterskerk-Choorsteeg, waar in de 
Middeleeuwen nog mensen werden terechtgesteld, zoals je 
uit het kinderliedje ‘Mooi Anna (ook wel Klein Anna ge-
noemd) zat op ‘n blauwe steen’ kunt leren. “Dat werkt beter 
dan geschiedenisboeken” zei Sonja. Ze drong er toen al op 
aan om meer te investeren in uitvallers: “In dit stadium kun 
je nog wat met ze doen. Later is dat veel moeilijker, dan wor-
den ze een plaag en zijn ze voor de maatschappij verloren. 
Dat kost veel meer geld.” 
Zo bezield als ze in haar werk was, zo bevlogen was ze ook 
als het om de buurt ging. Of het nou om het behoud ging 
van de rij linden op de Garenmarkt, de oude kinderkopjes, 
de juiste benaming van de markt en het besef tot waar die 
doorliep, het terugplaatsen van de oude straatlantaarns, of 
de nieuwe naam voor wat uiteindelijk het Garenmarktplein 
is genoemd, Sonja liet niet los en vocht tot ze bereikt had 
wat ze wilde. Met minder nam ze geen genoegen, maar hoe 
vasthoudend, eigenzinnig en direct ze ook kon zijn, ze kon 
ook hartelijk lachen om wat er allemaal misliep en was erg 
aardig. Nooit deed je vergeefs een beroep op haar. Wat een 
gemis is de dood van deze krachtige en markante buur-
vrouw. (MP)

INITIATIEF 

900-JARIG JUBILEUM 
PIETERSKERK
Roeland van Wely praat erover met 
directeur Frieke Hurkmans

De Pieterskerk vierde haar 900-jarig jubileum op 11 sep-
tember 2021. ‘s Ochtends vroeg ging ik ernaar  toe. Of de 
Pieterskerk daadwerkelijk 900 jaar oud is..? De Leidse his-
toricus Piet de Baar wees me er vooraf op dat de datum van 
de wijding van de Pieterskerk op 11 september 1121 waar-
schijnlijk gebaseerd is op een onbetrouwbare middeleeuwse 
tekst. “Het vervalsen van akten was toen niet uitzonderlijk”, 
aldus De Baar. In de kerk werd ik gastvrij met koffie en 
taart ontvangen door de directeur van de Pieterskerk, Frie-
ke Hurkmans. “Het is vandaag feest. Bisschop Godebald 
heeft het in 1121 goed uitgekiend. Het 900-jarig jubileum 
van de Pieterskerk valt precies op Open Monumentendag. 
Dat is indrukwekkend. Zo kunnen we op onze verjaardag 
veel mensen ontvangen. Normaal gesproken hebben we tij-
dens Open Monumentendagen tussen de 10.000 en 15.000 
bezoekers per dag. Dat zijn  grote aantallen, maar dat gaat 
vandaag niet lukken. Het worden er eerder honderden. De 
mensen die vandaag komen krijgen een rondleiding en kun-
nen de tentoonstelling ‘De verdwenen stad’ bekijken.”
 

Bescheiden feest
“Door Corona wordt het een moeilijk jubileumjaar. Veel 
van de festiviteiten die je in een  zo’n jaar wil organiseren, 
kunnen nu niet. Het jubileum wordt dan ook een beschei-
den feestje. Vanavond worden de monumentale deuren en 
het Marnixraam van de Pieterskerk voor het eerst sinds de 
jaren zeventig weer elke avond aangelicht. Het Marnixraam 
uit 1940 is het enige overgebleven glas-in-loodraam van de 
Pieterskerk. Oudere glas-in-loodramen van de kerk hebben 
de beruchte buskruitramp van 1807 niet overleefd. Door 
het raam van de binnenkant aan te lichten, wordt een mooi 
schouwspel gecreëerd.”

Petrus- en Paulusdag 
“Door het jaar heen hebben we wat kleinere events. Er zal 

een aantal lezingen gegeven worden in samenwerking met 
Studium Generale. Vroeger had je de fameuze Pieters-
kerk-lezingen. Die waren zwaar wetenschappelijk, hoewel 
de lezingen ook nu door wetenschappers zullen worden 
uitgesproken, zijn het wel wat luchtigere thema’s. De kapel 
die midden in het schip van de kerk stond, was ingewijd als 
de Petrus- en Pauluskapel. Paulus is door de jaren heen ver-
vaagd,waardoor het uiteindelijk de Pieterskerk is geworden. 
Op 29 juni, de dag van het Hoogfeest van Petrus en Paulus, 
hebben we toch  nog de Petrus- en Paulusdag. Iedereen die 
een van Petrus of Paulus afgeleide naam heeft ontvangen we 
dan feestelijk Daarnaast hebben we nog de reguliere din-
gen. Zo hebben we in maart een benefietgala voor de Pie-
terskerk, dat wordt iets breder aangepakt. Hopelijk worden 
er dan ook meer tafels verkocht. Dan geven we ook nog de 
Matthäus-Passion en het Weinachtsoratorium een feeste-
lijker tintje. Als je nu al precies zou weten wat op zo’n dag 
mag, dan kon je uitpakken. Maar door Corona weten we 
het gewoon niet; iedereen geeft al een winstwaarschuwing 
voor het najaar. Volgend jaar hopen we het jubileumjaar in 
september af te sluiten met een soort amateurfestival in sa-
menwerking met BplusC.”

Kees Kist
“Onder de kansel is een mensenmummie gevonden. Waar-
schijnlijk is de persoon illegaal begraven. In de volksmond 
kreeg het lijk de bijnamen ‘de Leidse mummie’ en ‘Kees Kist’. 
De mummie  is een tijd lang tentoongesteld. Dat is niet zo 
netjes. Ik heb advies ingewonnen bij andere musea in de stad 
zoals Oudheden en de Lakenhal. Kees Kist wordt nu in een 
koelopslag bewaard. Een keer in de zoveel tijd gaan we even 
kijken hoe het met hem is. Maar hij moet herbegraven wor-
den. We zijn bezig om te kijken of dat op de Begraafplaats 
Groenesteeg kan gebeuren. Het zou  mooi zijn als de her-
begrafenis lukt in ons 900-jarig jubileum en als we hem een 
eervolle uitgeleide kunnen geven, misschien gecombineerd 
met een lezing over begrafenisrituelen. Ik ben wat theatraal 
ingesteld. Voordat ik hier directeur werd, werkte ik in the-
aters en concertzalen. Ik zie dan ook voor me dat Kees Kist 
in een mooie houten kist met paard en wagen naar de Groe-
nesteeg wordt gebracht vanuit de Pieterskerk. Dat zou een 
mooi eerbetoon zijn.”    

Tentoonstelling
“Er staat hier ook een fototentoonstelling: ‘De verdwenen 
stad’. Deze  toont een selectie foto’s van de Leidse foto-
graaf Jan Goedeljee (1824-1905).  Het is het resultaat van 
de eerste samenwerking tussen de Stichting Pieterskerk en 
Erfgoed Leiden.  Er kwamen in de eerste zeven weken bijna 
20.000 bezoekers op af.  De tentoonstelling blijft nog even 
staan. Maar we zijn wel al bezig om met Erfgoed Leiden een 
nieuwe tentoonstelling te organiseren begin volgend jaar. 
Deze zal gaan over 900 jaar Leiden. Die 900 jaar dat de Pie-
terskerk hier staat, is namelijk het begin van de verstedelij-
king van Leiden.”

“De  fototentoonstelling is echt een coronaproduct. Toen 
we dicht gingen, vielen al onze activiteiten weg. We stelden 
ons de vraag: ‘Wat kunnen we doen om te zorgen dat de 
Pieterskerk wel open kan blijven?’ We beseften dat de co-
ronaperikelen heel lang zouden aanhouden. We ontvangen 
jaarlijks sowieso tussen de 80.000 en 100.000 mensen  van-

wege de museumstatus van de kerk. Dat aantal wil ik uit-
bouwen. We waren voor de tentoonstelling al in gesprek 
gegaan met Erfgoed Leiden. Zij hebben een grote collectie 
die ze nu niet echt goed kunnen laten zien, dat zou bij ons 
kunnen. Door Corona hebben we alles twee jaar naar voren 
getrokken.”

Museumstatus
“We willen een levendig onderdeel zijn van Leiden. Dat je er 
bent, dat je leeft en dat je meebeweegt vooral. De schommel 
staat misschien symbool hiervoor. Die heb ik zo’n zes jaar 
geleden geïntroduceerd voor de Open Monumentendagen. 
Dan stonden we altijd wel in de top tien landelijk gezien 
qua bezoekersaantallen, maar het was gemiddeld in leeftijd 
altijd wel een oud publiek. Toen dacht ik als ik nu eens een 
schommel ophang. Sindsdien hebben we inderdaad wel een 
verjonging.  Door de lengte van de touwen geeft hij een 
schwung die uitermate relaxt is. Soms ga ik wel eens op de 
schommel zitten om gewoon na te denken.
Deze tentoonstelling was gratis, maar dit kunnen we finan-
cieel niet volhouden. Ik hoop in de toekomst de Pieterskerk 
wel een keer per week gratis open te kunnen stellen. Voor 35 
euro per jaar kun je vriend worden van de kerk. Dat is voor 
een behoorlijk aantal mensen een bedrag dat ze wel kunnen 
missen. Als we uiteindelijk de museumstatus hebben, dan 
gaat het veel makkelijker. Dan heb je een museumjaarkaart 
en dan kan je gewoon naar binnen. De Pieterskerk bestaat 
900 jaar, daar komt nog wel honderd jaar bij.” •

DIEREN 

STADSVOGELS: DE SIJS
door Jacques van Alphen

Toen ik als student in Leiden aankwam, maakte ik de ver-
gissing om me bloot te stellen aan de ontgroening bij een 
studentenvereniging. Die ontgroening was volgens de com-
missie die ermee was belast “op basis van gelijkheid, maar 
op voet van ongelijkheid”. Snel kwam ik erachter dat deze 
paradox slecht uitpakte voor de nuldejaars. Zo is het ook 
in het echte leven. Voor de wet zijn we  gelijk, maar de na-
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leving van die wet is vaak “op voet van ongelijkheid.” Deels 
komt dat  door de scheve machtsverhoudingen tussen ver-
schillende groepen in de samenleving die maken dat we niet 
allemaal dezelfde kansen krijgen, deels doordat we van el-
kaar verschillen en ongelijk zijn. Ook dieren die in sociale 
groepen leven verschillen van elkaar. Biologen hebben veel 
onderzoek gedaan naar hoe dieren zich in een sociale groep 
handhaven ondanks de verschillen. 

Verspreiding en voedselkeuze
De sijs heeft een enorm verspreidingsgebied. In Europa is de 
sijs vooral broedvogel in de sparrenbossen van Scandinavië, 
Oost Europa en Rusland. Vroeger ontbrak de sijs als broed-
vogel in Nederland, maar tegenwoordig is het een schaarse 
broedvogel van sparrenbossen. In het westen is het  vooral 
een trekvogel en wintergast uit het noorden. Sijzen zijn in 
hun broedgebied afhankelijk van de zaden van sparren. Als 
er een jaar veel zaden zijn is het broedsucces van sijzen groot. 
Het jaar daarna trekken dan veel sijzen uit de noordelijke 
sparrenbossen naar het zuiden, waar ze in de winter vooral 
de zaden eten van elzen en berken. In elzen die langs singels 
groeien kun je dan dikwijls groepjes sij-
zen aantreffen.

Een zwarte bef als statussymbool
Sijzen zijn sociale vogels; je ziet ze zel-
den alleen. Het groepsleven brengt sij-
zen een aantal voordelen, maar die zijn 
niet voor alle sijzen gelijk. De mannetjes 
sijzen verschillen in uiterlijk. Sommige 
mannen hebben een gele keel en borst, 
andere hebben onder de snavel een 
zwart befje. Soms maar klein, soms gro-
ter en duidelijk zichtbaar. Onderzoekers 
die zich afvroegen waarom deze variatie 
aanwezig was onderzochten wat er ge-
beurde als je sijzen zonder een befje met 
zwarte verf alsnog een befje geeft, en als 
je van sijzen het befje onzichtbaar maakt 
met gele verf. Hieruit bleek dat de man-
netjes met de grootste befjes dominant 
zijn over mannetjes met kleinere befjes 
of zonder. De befjes geven dus de soci-
ale status aan van mannetjes, waardoor 
ze niet steeds hoeven te vechten om die 
status af te dwingen. Mannetjes met 
grote befjes hebben ook een andere per-
soonlijkheid dan mannetjes zonder befjes. Ze durven meer 
en exploreren nieuwe objecten door ze snel te benaderen, 
sijzen zonder befje durven dat niet. De sijzen met befjes zijn 
waakzamer en waarschuwen vaker voor naderende roof-
vogels. Dit gaat niet ten koste van de snelheid waarmee ze 
voedsel verzamelen. Voor de minder dominante vogels is de 
aanwezigheid van de dominante dieren in de groep daarom 
voordelig, ook al worden ze soms van een voedselbron weg-
gejaagd door de dominante dieren.
De agressie van dominante mannetjes is vooral op andere 
mannetjes gericht en niet op vrouwtjes. Sijzen leven in de 
winter in stabiele groepen, die later in de broedtijd ook in 
elkaars nabijheid blijven en samen voedsel zoeken. Domi-
nante mannen zijn vooral agressief tegen elkaar als ze nog 

niet lang deel uitmaken van dezelfde groep. Die agressie 
kost tijd en energie. Bij agressieve interacties pikken ze naar 
elkaar. In de loop van de tijd neemt de agressie af en kan dit 
pikken soms zelfs overgaan tot  voeren, waardoor de agressie 
nog verder afneemt. 

Partnerkeuze
Vrouwtjessijzen kiezen hun partner op basis van de breed-
te van de gele vleugelstreep. Brede gele vleugelstrepen gaan 
samen met een hoge efficiëntie in het vinden van voedsel. 
Daarom zijn mannetjes met brede gele vleugelstrepen waar-
schijnlijk goede vaders. Als vrouwtjes sijzen kunnen kiezen 
tussen mannetjes met even brede vleugelstrepen, waarvan 
er een afkomstig is uit de groep waarvan ze zelf deel uit-
maakt en de ander onbekend is, dan kiest ze de man uit de 
eigen groep. Zelfs wanneer een vrouwtje kan kiezen tussen 
een onbekende man met brede gele vleugelstrepen en een 
bekende man met minder brede vleugelstrepen kiest ze in 
de helft van de gevallen voor de bekende man. Het is niet 
bekend wat de voordelen zijn van de voorkeur voor bekende 
mannen. De aanwezigheid of afwezigheid van een zwarte 

bef speelt bij de partnerkeuze geen en-
kele rol. Dominante mannen hebben 
dus geen voordeel bij het werven van 
een partner.

Blijvers en trekkers
Sommige sijzengroepen leiden een 
nomadisch leven en blijven in de win-
ter maar kort in hetzelfde gebied. Ze 
leggen soms wel 40 km per dag af, ter-
wijl andere groepen de hele winter in 
hetzelfde gebied blijven en zich niet 
meer dan 3 km verplaatsen. De no-
maden hebben spitsere vleugels, waar-
door ze sneller en efficiënter vliegen. 
De blijvers blijken bovendien zwaar-
der dan de nomaden. Het lijkt erop 
dat het hier om erfelijke verschillen 
gaat. 

Verschillend maar gelijkwaardig
De vraag is nu hoe de verschillen tus-
sen sijzen kunnen blijven bestaan. Als 
het voordelig is om een zwarte bef te 
hebben en zo dominant te kunnen 
zijn, waarom hebben dan niet alle 

mannetjes zwarte befjes? Als alle mannetjes zwarte befjes 
hadden en zich dominant zouden gedragen, dan zouden 
de vele conflicten ervoor zorgen dat mannetjes met befjes 
onvoldoende tijd zouden kunnen besteden aan voedsel 
vergaren. Mannetjes zonder befjes zouden wel voldoende 
eten en zo ontstaat er een evenwicht bij een bepaalde ver-
houding tussen beide typen mannetjes. Als het voordelig is 
nomadisch te leven, waarom zijn sommige sijzenroepen dan 
honkvast en andere nomadisch? Waarschijnlijk is dat te ver-
klaren door plaatselijke fluctuaties van het voedselaanbod. 
Gemiddeld moeten nomaden en honkvaste sijzen evenveel 
kinderen krijgen, anders was een van de twee typen al lang 
verdwenen. Sijzen verschillen van elkaar, maar de verschillen 
worden door natuurlijke selectie gelijkwaardig gemaakt.•

HISTORIE 

DE KOMMETJES WISSELEN
door Hans Heestermans

Woorden verouderen en verdwijnen vervolgens uit de 
taal. Vraag aan iemand van onder de twintig  wat een per-
ronkaartje is en een schaapachtige blik zal uw deel zijn. Nee, 
dat weten ze waarschijnlijk niet. Ze hebben immers nooit 
meegemaakt dat ze, voor het luttele bedrag van 10 cents, een 
kaartje moesten kopen dat hen het recht gaf het perron te 
betreden. Goed, dat zo’n woord, dat verwijst naar een zaak 
die verouderd is, verdwijnt, dat is begrijpelijk. Maar waar-
om zijn er steeds meer mensen die geen uitdrukkingen of 
spreekwoorden meer kennen? Ik gebruikte pas de uitdruk-
king dat is botertje tot de boom. Mijn gesprekspartner keek 
mij stomverbaasd aan. “Wat  mag dat in ’s hemelsnaam be-
tekenen”, mompelde hij en ik zag een lichte wrevel op zijn 
gezicht. Hij kon het duidelijk niet goed hebben dat hij iets 
niet wist, terwijl dit toch zo’n mooie, beeldende uitdruk-
king was. De boom is hier een oude vorm van bodem en 
letterlijk staat er dus ‘er is boter tot aan de bodem toe’. Boter 
was vroeger een symbool van welvaart en als er tot aan de 
bodem van het vat nog boter zit, dan gaat het je dus voor  de 
wind. De uitdrukking betekent ‘er is voorspoed, welvaart, 
overvloed’. En vervolgens, om nog iets anders positiefs uit 
te drukken, ze zijn heel erg op elkaar gesteld’, ‘ze zijn erg lief 
voor elkaar’.

Ook in het Leids verdwijnen uiteraard allerlei woorden en 
uitdrukkingen. Waarom? Omdat het dialect achteruitgaat 
door de invloed van het Standaardnederlands, door de in-
vloed van de media, van het onderwijs. Kinderen spreken 
thuis geen dialect meer en de streektaal wordt dus niet meer 
van vader op zoon, van moeder op dochter doorgegeven.
In het Leids bestaat een prachtige uitdrukking, die precies 
het tegendeel betekent van de hierboven genoemde met 
dat botertje en die bodem. De kommetjes wisselen voor ‘de 
vriendschap opzeggen’. Hoe moeten we ons de oorsprong 
van die uitdrukking voorstellen? Wat is een hoge vorm 
van sociaal verkeer? Althans vroeger, tegenwoordig geldt 
dat niet meer als zodanig. Juist, met elkaar koffie drinken. 
’n Bakkie doen. Je zit voor je huisdeur, op een omgekeerde 
stoel. Kopje koffie in de hand. De buren komen ook naar 
buiten. Ook kopje koffie in de hand. ‘Komen jullie d’r even 
bij zitten? Het wordt gezellig en er volgen nog enige bak-
kies. Na een uurtje gaat ieder weer zijns weegs. “Laat de kop-
jes maar staan. Die wassen wij wel af ”. En na verloop van tijd 

heeft de ene familie de kopjes van de andere en omgekeerd. 
Maar dan ontstaat er onenigheid, een niet bij te leggen me-
ningsverschil. beide gezinnen willen hun eigen  kopjes terug 
en daarmee is aan de vriendschap een einde gekomen: de 
kopjes worden gewisseld. Is het zo gegaan? Ik weet het niet. 
Maar ’t kan.

 

Kaken
Niet alleen verouderen dialectwoorden waardoor ze uit het 
dialect verdwijnen, het komt ook voor dat woorden uit de 
standaardtaal verdwijnen die in het dialect blijven voort-
bestaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor het woord kaken in 
de betekenis ‘braken’, ‘overgeven’. Het komt nog voor in 
17de-eeuwse teksten. Zo staat in de  ‘Versamelinghe van 
Reysen’  te lezen: “Maar zo dra zy de saus proefden…begon-
den zy altemaal te kaken en te spuwen”. Naar mijn weten 
is dit kaken nog gangbaar in Leiden en omgeving en mis-
schien ook nog in West-Friesland. Het is natuurlijk duide-
lijk hoe het woord in deze betekenis is ontstaan. De malen-
de, kokhalzende bewegingen van de kaken spelen daarin een 
cruciale rol.

Woordenboek 
Het grootste woordenboek ter wereld, het Woordenboek 
der Nederlandsche Taal, is in Leiden gemaakt. Het be-
schrijft de taal van 1500 tot 1998 in 40 kloeke delen. Er is 
lang aan gewerkt, van 1851 tot 1998. De redactie zetelde 
lange jaren aan het Rapenburg, in het pand van de oude UB 
en op Rapenburg 68, het woonhuis van Matthias de Vries, 
de eerste hoofdredacteur. Maar ook het Plantsoen mocht 
zich verheugen in de huisvesting van het WNT (de officiële 
afkorting van dat boek), en wel van 1974 tot 1981, in de 
huizen 41, 43 en 45. Loop er eens langs en realiseer u wat 
voor monnikenwerk daar is verricht. Ik geef een voorbeeld. 
Het woordje uil wordt in Van Dale in een halve kolom be-
schreven. In het WNT krijgt uil 19 kolommen. Alle bete-
kenissen worden geadstrueerd met citaten. Zo lezen we bij 
de betekenis ‘eenzelvige, teruggetrokken corpsstudent’(een 
betekenis die is gebaseerd op het feit dat de uil vaak wordt 
afgeschilderd als schuw en eenzaam) een tekst uit Knep-
pelhouts Studentenleven (1844): Uilen, een slag, gelukkig 
zeer dun gezaaid, dat zich uit afkeer, doch meest uit bedees-
dheid…uit onhandigheid, uit hazelippigheid, onttrekt aan 
de algemeene beweging. Ik weet nog steeds niet wat haze-
lippigheid is! •
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BERICHTEN 
Bewonerscommissie De Doelen Giny Schoemaker en Theresa Stee-
man (GS&TS), Huub Frencken (HF), Eduard Groen (EG), 
Fred van der Loo (FL), Jacqueline Mos (JM), Carla van der Poel 
(CvdP), Marjolijn Pouw (MP)  

PIETERSWIJK
Breestraat - Mosterdsteeg - Botermarkt - Choorlammersteeg 
Hof van Zurloh | De beloofde nieuwsbrieven zijn de laatste tijd 
niet verstuurd, de buurt heeft ze althans niet gehad. Van de pro-
jectleiding zijn er ook geen berichten binnengekomen. Voor zover 
we als bewoners kunnen zien zijn de damwanden intussen ge-
plaatst en is men begonnen met het graven van de bouwput. ( JM) 

Langebrug | In het kader van de Agenda Autoluwe Binnenstad 
wil de gemeente de verkeersveiligheid op de Langebrug vergro-
ten door die smalle straat voor autoverkeer af te sluiten. De brief 
waarin de gemeente dat aan de omwonenden bekend maakt is op 
26 november verstuurd. De uitvoering van het voornemen vergt 
een verkeersbesluit dat de gemeente, afhankelijk van de reacties 
op de brief van 26 november, in januari 2022 wil publiceren op 
officielebekendmakingen.nl. Het voorgenomen besluit ligt ter in-
zage op het Stadskantoor, het heeft uiteraard consequentie voor 
de verkeerscirculatie in de buurt. Op termijn wordt het parke-
ren aangepakt. Vragen zijn te stellen via 14071, keuzetoets 4, of  
leiden.nl/contact . (MP)

Pieterskerk | De Pieterskerk bestaat 900 jaar. Tot eind december 
stelt het regionale KunstenaarsCollectief CuKo in de Openba-
re Leeszaal in de Nieuwstraat op de kerk geïnspireerde kunst-
werken ten toon in de expositie ‘Pieterskerk 900’. Zie kuco.nl of  
@kucokunstenaarscollectief (facebook of insta). 

ACADEMIEWIJK
Doeleneiland | Terwijl wij bezig waren om de inspraak bij de be-
stemmingsplanwijziging Humanities Campus voor te bereiden, 
werden wij op 16 september gebeld door de wethouder met de 
mededeling dat de sloop van het Doelencomplex niet door ging. 
De universiteit zag af van haar oorspronkelijke plan voor de Hu-
manities Campus. Onnodig te zeggen dat we als bewonerscom-
missie enorm opgelucht waren na bijna zes jaar strijd, niet alleen 
met de universiteit maar minstens net zo hevig met de gemeente. 
Die ongelijke strijd heeft bij veel bewoners diepe sporen nagela-

ten. En uiteraard waren ook zij heel blij dat het eindelijk voorbij 
was. Het heuglijke feit dat de sloop definitief van de baan is heb-
ben we met bewoners en de HBE (Huurdersbelangenvereniging 
De Eendracht) gevierd met een borrel op de parkeerplaats. En nu 
gaan we weer gewoon genieten van ons thuis! (BC De Doelen 
GS & TS) 

LEVENDAAL - WEST
Garenmarktplein | Van der Werfpark Het gras van het Garen-
marktplein ligt er beroerd bij. Dat is op zich al treurig, maar des 
te erger omdat het voorkomen had kunnen worden. Onlangs is 
gebleken dat de graszoden aan het verzilten zijn en de 8 tot 15 
cm dikke laag aarde en gras verstikt. Die laag is ondoordringbaar 
geworden en extra aangestampt door onder andere de ‘silent disco’ 
tijdens El Cid. De zoden stinken en er zijn kale en gele plekken 
ontstaan. Het water kan niet door de zoden wegsijpelen naar het 
daaronder gelegen waterreservoir en evenmin wegvloeien over de 
natuurstenen randen, omdat het gras er hol in plaats van bol bij 
ligt. Bij de aanleg van de grasmat is gekozen voor een betrekke-
lijk geringe dikte die goede voeding en worteling mogelijk maakt 
maar toch stevig genoeg is om bandensporen bij vervoer voor 
evenementen te voorkomen. Hoe dikker de grasmat is, des te gro-
ter wordt het risico van rijsporen, maar het gebruik van rijplaten 
blijft nodig zoals blijkt uit de sporen die de op- en afbouw van 
evenementen achterlaten. De grasmat zou vóór en na ieder evene-
ment moeten worden ‘belucht’ (geverticuteerd) en steeds moeten 
worden aangevuld met fijn zand of aarde. Tot nog toe is dat eind 
november één keer gebeurd. ’t Wordt tijd dat het beheer wordt 
overgedragen aan Stedelijk Beheer. (HF)

Garenmarktplein | Locatieprofiel evenementen | Het overleg 
over het nieuwe ‘locatieprofiel’ dat de aard en het aantal toegesta-
ne evenementen op het plein moet bepalen heeft nog niet tot een 
conclusie geleid. En inmiddels geeft de gemeente ondanks verzet 
van het bestuur van PAL Leiden vergunningen af voor allerlei eve-
nementen.  Je zou er, net als de grasmat van het Garenmarktplein 
heel zuur van kunnen worden…(HF)

Garenmarktplein | Van der Werfpark | Bomen Een groepje 
bomenliefhebbers in de Leidse regio inventariseert bomen, meet 
ze op en zet ze vervolgens op hun website met digitale interac-
tieve bomenkaarten: https://openbomenkaart.org. Wijkbewo-
ner Eduard Groen doet daaraan mee en heeft samen met anderen 
de bomen in het Van der Werfpark en Garenmarktplein op die 
kaart gezet. Op de website kan de kaart worden geopend door 
op de foto van het Van der Werfpark / Garenmarktplein te klik-
ken. Rechtsboven in de kaart staat een knop ‘Counts’. Als daarop 
wordt geklikt verschijnen de legenda. Als vervolgens in die legen-
da op een boomsoort wordt geklikt gaan alle bomen die daartoe 
behoren knipperen op de kaart. Als op een individuele boom in 

de kaart wordt geklikt verschijnen de gegevens van die ene boom 
zoals soortnaam, hoogte en diameter. Handig en wetenswaardig 
voor mensen die graag meer willen weten over de bomen in onze 
wijk. Probeer de link maar:  https://openbomenkaart.org/obk.
htm?data=van_der_werfpark (EG)  
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Jan van Houtkade | Singelpark Het schetsontwerp voor de Jan 
van Houtkade is met algemene stemmen aangenomen, inclusief 
twee amendementen. Het plan past in het voorstel voor uitbrei-
ding van het vergunninghoudersparkeren, dat in oktober door 
B&W is vastgesteld. De projectgroep Jan van Houtkade liet on-
langs weten dat de toekomstige bestrating van de rijbaan nog na-
der wordt onderzocht   en dat dit onderzoek meer tijd kost dan 
verwacht. Begin 2022 moet het zijn afgerond,. Dan komt er  meer 
duidelijkheid over de planning van het vervolg. Intussen werkt het 
projectteam verder aan andere delen van het ontwerp, zoals de in-
richting van de oever. (MP)

BESTUUR
Jaarverslagen 2019 en 2020 | In de vanwege de lockdown naar 
oktober verplaatste ALV van 2020 hebben de aanwezige leden de 
jaarverslagen van 2019 en 2020 goedgekeurd en het bestuur de-
charge verleend. (FL)

(Her)benoemingen | Hans Slot trad reglementair af als lid van 
de kascommissie, Ruud Breedveld werd herbenoemd en Jan Wie-
les als opvolger van Hans Slot aangewezen. Van het bestuur wer-
den Jan Demper en Fred van der Loo voor een nieuwe termijn 
benoemd. Bestuurslid Adri Klaassen was niet herkiesbaar en trad 
af. Vanwege de continuïteit—er zijn te weinig bestuursleden voor 
de grote hoeveelheid werk—verklaarde Aart Martin de Jong, die 
eveneens zou moeten aftreden, zich bereid om zijn termijn met 
een jaar te verlengen. Dat is door de leden toegejuicht. Als nieuw 
bestuurslid is Marika Keblusek (Raamsteeg) bij acclamatie be-
noemd. (FL)  
Nieuwe (tweede) ALV PAL Leiden | Omdat het voor statuten-
wijziging verplichte quorum leden voor een besluit bij de ALV 
van 6 oktober niet werd gehaald,  schreef het bestuur een nieuwe 
vergadering uit op 13 oktober. Deze termijn is volgens de notaris 
te kort en daarom komt er nu een nieuwe tweede ALV met als 
enige agendapunt de statutenwijziging op: 

WOENSDAG 26 JANUARI 2022
Aanvang:  20.00 uur.
Locatie:   Huis van de Passer, 
  Steenschuur 6, 2311 ET Leiden 
(FL)

HART VAN DE STADKRANT-
BEZORGERS  door Marjolijn Pouw

Een krant moet bezorgd worden. De meeste bladen komen 
met de post, maar niet de Hart van de Stadkrant. Aanvanke-
lijk deden bestuursleden de bezorging naast hun werk voor 
de wijkvereniging, maar zo langzamerhand is het werk bij-
na geheel door vrijwilligers overgenomen. Het bestuur is ze 
daar zeer erkentelijk voor en zette ze onlangs in het zonnetje. 
Daarbij kwamen de verhalen los. Over brievenbussen die zo 
laag zitten dat je ervoor door de knieën moet, of zo hoog dat 
ook een lange bezorger er nauwelijks bij kan. Over moeilijk 
doordringbare, harige binnenwerken en klemmen waar-
mee je vingers worden afgekneld, of brievenbussen die zo 
smal zijn dat de krant er alleen dubbelgevouwen doorheen 
kan. En over opgangen met traptreden waar nauwelijks een 
kindervoet op past of loszittende, spekgladde tegels. Natte 
takken op ooghoogte zijn ook niet leuk, net zo min als smal-
le stoepen vol fietsen, of ijzeren rasters voor portieken en 
reeksen dichtgetimmerde winkelpanden. Of panden waar je 
eerst naar binnen moet, om dan een hele reeks vaak dichtge-
plakte brievenbussen aan te treffen, en hofjes waar geen brie-
venbus te vinden is of die nog op slot zitten. Maar je leert er 
de wijk wel goed door kennen en de krant krijgt meestal een 
warm onthaal, zelfs van mensen die een nee-sticker op hun 
brievenbus hebben geplakt.  

Eén van de bezorgsters vertelde dat ze in het begin wel heel 
snel klaar was en stapels kranten overhield. “Heb je de hof-
jes wel meegenomen?”, vroeg Jan Demper, die de bezorging 
organiseert, haar. Hofjes? Nee, niet aan gedacht. Smalle 
verbindingsstegen die haaks op elkaar staan worden in het 
begin ook vaak overgeslagen, evenals parallelstraatjes en 
achterafjes. 
José Plevier, al jaren een trouwe krantenbezorgster, herin-
nert zich hoe ze bij een stevige storm ooit de herinneringen 
voor de betaling van het lidmaatschap van de wijkvereniging 
in de kranten moest vouwen, voor ze die in de bus deed. Een 
groot deel is toen in de gracht beland. •

De Hart van de Stadkrant is een uitgave van 
PAL Leiden. Hij wordt gemaakt en bezorgd door 
vrijwilligers.

LID WORDEN VAN PAL LEIDEN OF DONATEUR?

Dat gaat heel gemakkelijk. 
1.   Lid worden | Ga naar de website palleiden.nl. Kies 
in het hoofdmenu Aanmelden-Lid worden en vul daar uw 
gegevens in. Kort daarna ontvangt u digitaal de factuur 
voor uw lidmaatschap: € 10 ongeacht de omvang van uw 
huishouden.
2.   Donateur worden | Stuur een mail met uw persoons- 
en/of bedrijfsgegevens en het bedrag dat u wilt doneren 
(minimaal € 15). U ontvangt vervolgens een factuur met 
het door u aangegeven bedrag. Bij een donatie van € 100 
of meer vermelden wij uw naam achter op de Hart van de 
Stadkrant. 

Zeer bedankt!

GARENMARKTPLEIN NA SILENT DISCO EL CID, FOTO HUUB FRENCKENGARENMARKTPLEIN NA SILENT DISCO EL CID, FOTO HUUB FRENCKEN

FOTO: ANTON DE GRUYLFOTO: ANTON DE GRUYL

https://www.officielebekendmakingen.nl/
http://www.leiden.nl/contact
http://www.kuco.nl
https://openbomenkaart.org
https://openbomenkaart.org/obk.htm?data=van_der_werfpark
https://openbomenkaart.org/obk.htm?data=van_der_werfpark
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De Vereniging voor Pieters- en Academie-
wijk en Levendaal-West (PAL Leiden) stelt 
zich ten doel de leefbaarheid in de wijk te 
vergroten. Het bestuur bestaat uit bewo-
ners die voor maximaal zes jaar door de 
leden worden gekozen. Jaarlijks in april is 
er een ledenvergadering waarin het bestuur 

zich verantwoordt voor het reilen en zeilen van de vereniging en de 
financiën. Jaarverslag, statuten en reglementen zijn te vinden op de 
site: www.palleiden.nl. De wijk is een van de grootste van de bin-
nenstad en bestaat uit de buurten Pieterswijk, Academiewijk en Le-
vendaal-West. Op het kaartje hieronder zijn de grenzen aangegeven. 

Adres en gegevens: Vereniging voor Pieters- en Academiewijk en 
Levendaal-West (PAL Leiden) 
KvK Rijnland: 40445179
Postadres: Levendaal 6b, 2311 JL Leiden
@-mail:   info@palleiden.nl 
Bankrekening: NL47INGB0003664416 t.n.v. Vereniging   
  voor Pieters- en Academiewijk Leiden

WWW.PALLEIDEN.NL

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE
ARTIKELEN EN GESPREKKENARTIKELEN EN GESPREKKEN | Jacques van Alphen, Ronald Boezaard, 
Floris Bosman, Mitchell Wiegand Bruss, Wendy Gaurié, Hans Gree-
ve, Hans Heestermans, Aart Hoekman, Katinka van Houwelingen, 
Frieke Hurkmans, Aart Martin de Jong, Albert Kingma, Edwin Or-
sel, Els Olden, Jan Pieters, José Plevier, Carla van der Poel, Marjolijn 
Pouw, Marius van Putten, Arnold Schalks, A.M. Vendel, Roeland 
van Wely, Andy Wieles  

BERICHTENBERICHTEN | BC De Doelen Giny Schoemaker & Theresa Steeman, 
Jacqueline Mos, Carla van der Poel, Marjolijn Pouw, Huub Frencken, 
Eduard Groen    

FOTO’S EN ILLUSTRATIES FOTO’S EN ILLUSTRATIES | Christina Alvarez, John Brussel, Sarah 
Hart, Lizzy Loesberg, Iris van der Loo, Erfgoed Leiden en Omstre-
ken (ELO), Huub Frencken, Gemeente Leiden, Anton de Gruyl, 
Albert Kingma, Hotel Nieuw Minerva, Internet, Carla Matthee, 
Open StreetMap contributors, Carla van der Poel, Marjolijn Pouw, 
Priscilla Siswoko (The Content House), Koen Suidgeest, Uitgeverij 
Brooklyn, Uitgeverij Primavera Pers, Stedelijk Museum de Lakenhal, 
Pieter-Jan de Vos, Sonja Wagemans

DONATEURSDONATEURS | M.L.C. de Geus, Gemeente 
Leiden, VvE Kruitschip

BESTUURBESTUUR 
Aart Martin de Jong 
voorzitter
Fred van der Loo 
secretaris-penningmeester
Wim Brugman 
bestuurslid
Jan Demper
bestuurslid | distributie Hart van de Stadkrant
Marika Keblusek    
bestuurslid - nieuwsbrief

HART VAN DE STADKRANTHART VAN DE STADKRANT  | De Hart van de 
Stadkrant is een uitgave van PAL Leiden. 
De krant verschijnt driemaal per jaar in een 
oplage van 3000 exemplaren. Hij wordt 
verspreid onder de leden van de gemeente-
raad, ligt ter inzage in het stadhuis, de OB, 
verschillende leestafels van cafe’s en wordt 
huis aan huis bezorgd. Kopij graag voor de 

op het voorblad aangegeven datum opsturen naar: 
redactiehvds@palleiden.nl.

NIEUWSBRIEFNIEUWSBRIEF | PAL Leiden geeft naast de krant een digitale 
Nieuwsbrief uit, waarvoor u zich kunt aanmelden op de website. 
De verzending gebeurt door Marika Keblusek, bestuurslid.

REDACTIEREDACTIE | Marjolijn Pouw (eindredactie), Charlotte Boschma, 
Carla van der Poel, Els Olden (correctie)

VASTE MEDEWERKERSVASTE MEDEWERKERS | Jacques van Alphen, Sarah Hart (foto’s), 
José Plevier, Marijn Versteegen, Roeland van Wely
OPMAAKOPMAAK | Sanne Dresmé
WEBSITEWEBSITE | Hans Tebra
DRUKWERKDRUKWERK | Drukkerij van der Linden, Vliet 4a – 6 Leiden
BEZORGING | ORGANISATIEBEZORGING | ORGANISATIE Jan Demper
BEZORGERSBEZORGERS | Rita Blankenberg, Sarah Hart, Aart Martin de Jong, 
José Plevier, Ank Poland, Marjolijn Pouw, Marlein van Raalte, Mar-
cel Schikhof, Henk van der Wal

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
Bewoners kunnen via de app Mijn Gemeente losse 
stoeptegels, defecte lantaarnpalen, omver gereden 
paaltjes, volle vuilcontainers en dergelijke melden bij 
de gemeente. Melden kan ook ook via 14071 of 
www.leiden.nl/melding
Wijkagent Dennis Perdok: 0900-8844    

Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) 
Martin Oppelaar: 14071 of m.oppelaar@leiden.nl

Gemeentelijke Diensten 14071
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