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De noodlokalen van de Lorentzschool naast Sporting Trigon

Tentoonstelling 
Honderd jaar
Burgemeesterswijk 
in de Lorentzhof

De unieke collectie van tientallen

foto's, deels uit particulier bezit, is 

verhuisd van de vredeskerk naar

zorgcentrum Lorentzhof (tussen de 

Zoeterwoudsesingel en de Lorentz-

kade). Gratis toegankelijk overdag, 

tot 11 november.
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In de laatste week van oktober, tij-

dens de herfstvakantie, verhuizen 

de bovenbouwleerlingen van de 

Lorentzschool naar hun tijdelijk 

onderkomen aan het Trigonterrein. 

De groepen 5, 6, 7 en 8 zullen de 

komende twee jaar doorbrengen in 

noodlokalen. Ouders maken zich zor-

gen over de overlast van het sloop- en 

bouwlawaai, zo vlakbij de klasloka-

len van de jongere leerlingen. Om-

wonenden protesteren onder meer 

tegen de locatie van de school.

Al enkele jaren maakt de Lorentzschool 

gebruik van noodlokalen, maar dan op 

het eigen terrein aan de Van Vollenho-

venkade. En de kwaliteit is dermate goed, 

dat de naam ‘noodlokalen’ de lading 

niet dekt. Zeker niet als je deze lokalen 

vergelijkt met de oude gebouwen in de 

Asserstraat waar een deel van de leerlin-

gen al jaren les krijgt. Deze gebouwen 

worden rond januari gesloopt, waarna 

op die plek de bouw van de nieuwe Lo-

rentzschool begint. 

De directeur van de school, mevrouw 

Renate de Vries, is blij dat de nieuwe 

school er eindelijk komt: “We praten 

al jarenlang over nieuwbouw. Er zijn al 

veel plannen geweest maar nu ziet het er 

naar uit dat er gebouwd kan gaan wor-

den. Het nieuwe gebouw is echt hard 

nodig. Ik ben blij dat er bomen blijven 

staan op het open plein aan de Van Vol-

Grote verhuizing Lorentzschool

Omwonenden en ouders vrezen 
bouwoverlast
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Nostalgisch en 
behoudend

Wat terugblikken toch teweegbrengt. Al voor de gro-

te reünie rond het honderdjarig bestaan van de Burge-

meesterswijk kregen we mooie oude foto's en zelfs een film 

over de wijk. Die hebben we op de nostalgische dag een 

plek gegeven. Na de reünie meldden zich opnieuw men-

sen: ex-bewoners met oorlogsherinneringen, oudere men-

sen opnieuw met foto's. Geweldig! In deze krant drukken 

we een brief af van een mevrouw uit Israël. Ons boekje 

over de geschiedenis van de Burgemeesterswijk vindt gre-

tig aftrek en is nog volop verkrijgbaar. Wie jarig is trakteert: 

alle leden van de wijkvereniging ontvangen een tegoedbon 

voor een gratis exemplaar.

Onze wijken ontwikkelen zich natuurlijk gewoon door. 

De Lorentzschool gaat eindelijk haar nieuwe gebouw krij-

gen, in combinatie met twee appartementgebouwen, dat 

wel. Wij hebben dat ontraden, om de ruim 900 leerlingen 

straks voldoende buitenruimte te bieden. De noodlocatie 

naast Sporting Trigon staat klaar om na de herfstvakantie 

een groot aantal klassen te huisvesten. Het nieuwe brugge-

tje bij de Cronesteynkade helpt de vlotte bereikbaarheid. 

De gymzaal aan de Durieustraat moet plaats maken voor 

woningen. De voetgangers- en fietsersbrug over het Ka-

naal naar onze nieuwe buren in wijk Roomburg wordt één 

dezer dagen officieel geopend. Voor ons een mooie aanlei-

ding de vriendschap met de nieuwe wijkvereniging daar 

aan te knopen. ROC-nieuwbouw gaat van start en zal zeer 

beeldbepalend worden in de omgeving van station Lam-

menschans. Misschien vestigt zich in het station wel een 

avondwinkel. De eventuele komst van de RGL (als Leiden 

voor stemt) heeft direct invloed op onze wijk. We krijgen 

een nieuw bestemmingsplan, waarin andere bouwplannen 

worden aangekondigd, onder andere een geheel nieuw te 

bouwen zorgcentrum Lorentzhof en omliggende woningen.

Op al deze ingrijpende plannen reageert het bestuur van de 

wijkvereniging kritisch. Het lijkt alsof we overal tegen zijn, 

niks willen veranderen en de wijk bijna gesloten willen 

houden, eigen bewoners eerst. Ik merk dat in reacties op 

bijvoorbeeld de website van het Leidsch Dagblad. Dat zet 

je aan tot denken. Een wijkorganisatie heeft van nature een 

behoudende reflex, dat vind ik logisch. Een vernieuwing 

zal het bestaande moeten versterken, niet verpesten. Dat 

geeft je een behoudend imago. Daar moet ik mee leven.

lenhovenkade; dat benadrukt de verbinding met het groene 

Roomburgerpark. De uitstraling van het schoolplein is dan 

meteen gezellig.” 

Tijdens de sloop en de bouw blijft de onderbouw (groepen 1, 2, 

3 en 4) op het terrein aan de Van Vollenhovenkade gehuisvest 

in wat nu nog het hoofdgebouw is. Als het nieuwe schoolge-

bouw klaar is eind 2008, trekken alle leerlingen in hun nieuwe 

klassen. Vervolgens wordt het oude hoofdgebouw gesloopt en 

worden er twee appartementencomplexen gebouwd aan de 

kade. Deze fase zal ook ruim twee jaar duren. 

Sloop- en bouwoverlast

Op een informatieavond van de gemeente over de nieuwbouw-

plannen bleek dat ouders zich zorgen maken over de overlast 

van het sloop- en bouwlawaai, zo vlakbij de klaslokalen van 

de jongere leerlingen. Renate de Vries benadrukt dat er zo-

veel mogelijk aan gedaan zal worden om overlast te beper-

ken, maar dat het onvermijdelijk is dat leerlingen en ouders 

ook nadelen zullen ondervinden. “Om het bouwterrein komen 

hoge schuttingen met kijkgaten. De hei-periode zal niet lang 

duren, maar we kunnen natuurlijk niet alleen buiten schoolu-

ren bouwen. We zitten tenslotte middenin een woonwijk.” Die 

omwonenden maken zich ook zorgen over de bouwoverlast en 

niet alleen vanwege het lawaai. Mevrouw Dorrepaal, bewoon-

ster van de Burggravenlaan: “Wij krijgen vier jaar lang bouw-

verkeer in een buurt waar het al heel druk is. De Vredeskerk, 

het consultatiebureau, sport- en revalidatiecentrum Visser 

en de Thuiszorgwinkel zitten allemaal op hetzelfde blok. Ook 

mensen voor de hockey- of tennisclub, naschoolse opvang, 

gymzaal en speeltuin rijden en parkeren hier. Voeg daarbij het 

verkeer van ouders en kinderen van de Lorentzschool en de 

Roomburg school en je weet dat dat niet allemaal door deze 

smalle straten kan.” De gemeente en de Lorentzschool staan 

open voor maatregelen om het bouwverkeer zo veilig mogelijk 

te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld door het instellen van één 
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Het nieuwe bruggetje aan de Cronesteynkade

rijrichting en het begeleiden van het bouwverkeer bij het be-

gin en einde van de lestijden. Wanneer de aanbestedingsfase 

is afgerond, kunnen daarover afspraken worden gemaakt met 

de aannemer. 

Lawaai

Omwonenden hebben een forse zienswijze ingediend bij de ge-

meente. Zij protesteren onder meer tegen de locatie van de 

school. Een deel van de 

appartementen aan de 

Burggravenlaan krijgt het 

nieuwe schoolgebouw op 

twintig meter afstand van 

de achtergevel. Maar ook 

de ligging van het tweede 

schoolplein, tussen appar-

tementen en school in, is 

volgens hen verkeerd. Die 

ligging betekent dat be-

woners maximaal geluids-

overlast hebben. En omdat 

het kleine schoolplein door 

veel leerlingen moet wor-

den gebruikt, zal er bij 

toerbeurt worden gespeeld 

tussen 09.30 en 15.00 uur. 

Daarna wordt er ‘gewoon’ 

buiten gespeeld door kin-

deren, en ’s avonds ko-

men de hangjongeren en 

de sporters voor de gymzaal. “Natuurlijk, dat horen we nu ook 

allemaal, maar nu is het speelterrein veel groter. Het lawaai 

zal straks worden geconcentreerd op een kleine plek. Waarom 

kunnen die geplande appartementencomplexen niet weg, zo-

dat de school en vooral de schoolpleinen kunnen opschuiven 

naar de Van Vollenhovenkade?”, aldus mevrouw Dorrepaal. 

Fietsbruggetje

Ook het bestuur van de wijkvereniging heeft vragen over de 

noodzaak van de appartementen. Volgens de gemeente zijn 

de woningen nodig, omdat het geld oplevert voor de bouw 

van de school. Het bestuur werpt tegen “dat er toch ook geen 

woningen gebouwd worden op het Stadhuisplein om een ver-

bouwing van het Stadhuis te betalen”. In de zienswijze van het 

bestuur wordt gevraagd om inzage in het financiële plaatje, 

zodat kan worden bekeken of er minder of geen appartemen-

ten hoeven te worden gebouwd. Met de nieuwbouw in de wijk 

Roomburg en de uitbreidingsplannen op het terrein van de Lo-

rentzhof komt er immers voldoende aanbod van woningen en 

appartementen in Oost-Leiden. 

Net als de schooldirectie is het bestuur van de wijkvereniging 

niet gelukkig met de bouw in fases, waardoor de leerlingen 

worden verdeeld over twee locaties en er diverse verhuizingen 

nodig zijn. Directeur Renate de Vries: “Natuurlijk hadden we 

het hele proces graag simpel gehouden, bijvoorbeeld door een 

tijdelijk onderkomen voor alle leerlingen in het Roomburger-

park.” Maar ook daar waren omwonenden tegen; overigens 

een andere groep dan die nu een zienswijze heeft ingediend. 

Alle betrokken partijen zijn het wel eens over de noodzaak van 

de nieuwbouw. 

Bewoners van de Cronesteinkade verbazen zich intussen over 

de gang van zaken rond het nieuwe fietsbruggetje van de kade 

naar het Trigonterrein, waar de leerlingen straks gebruik van 

zullen maken. Zij hadden van de gemeente de toezegging ge-

kregen dat het bruggetje tijdelijk van aard zou zijn, maar er is 

inmiddels een permanente brug geplaatst. De gemeente heeft 

ook toegezegd dat er algemene maatregelen genomen zullen 

worden om de verkeersveiligheid voor bewoners en scholieren 

te bevorderen en de parkeerdruk in te dammen, maar de uit-

werking van die maatregelen is nog niet bekend. 

Karen van Rooij
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Hoewel het nieuwe (voorontwerp) bestemmingsplan voor 

de wijk gepresenteerd wordt als behoud van de bestaande 

structuur, worden diverse nieuwbouwplannen aange-

kondigd. Deze zijn nog niet heel concreet en ook niet voor 

de korte termijn, maar het valt de wijkvereniging op dat 

iedere plek die vrij is of vrij kan komen onmiddellijk als 

potentiële bouwlocatie wordt aangemerkt. Het bestuur 

van de vereniging heeft haar reactie gegeven op het nieu-

we bestemmingsplan voor deze wijken. Voorzitter Thomas 

van Duin zet in dit artikel het een en ander op een rijtje.

Het bestemmingsplan 

voor deze wijken maakt 

onderdeel uit het be-

stemmingsplan voor 

een groter gebied, ge-

naamd 'de Zuidelijke 

Schil'. Tevens bestaat 

het voornemen van het 

Rijk om een groot deel 

van onze wijken de sta-

tus van 'beschermd 

stadsgezicht' te geven. 

Een werkgroep van be-

stuursleden en bewo-

ners nam alle stukken 

grondig door, besprak 

ze diverse malen en 

kwam met een advies. Vervolgens heeft de wijkvereniging een 

uitvoerige reactie geschreven op beide plannen. Er zijn diverse 

vragen en zorgen gerezen, waarop nog geen reactie van de ge-

meente is binnen gekomen. Ook hebben diverse andere wijk-

bewoners zelf een reactie op de twee plannen ingediend.

Beschermd stadsgezicht

Het voornemen om een groot deel van onze wijken 'be-

schermd stadsgezicht' te maken wordt door het bestuur van de 

wijkvereniging ondersteund. Het sluit aan bij de opvatting van 

het wijkbestuur dat het hier gaat om een gebied dat het, van-

wege haar stedenbouwkundige schoonheid, historische be-

tekenis en prettig leefklimaat, verdient om hierin beschermd 

te worden. Tegelijk plaatst het bestuur hier drie kantteke-

ningen bij. Ten eerste vind zij dat de praktische gevolgen van 

deze status niet duidelijk worden gemaakt. Ze denkt aan de 

mate van bescherming, de gevolgen voor bouwvoorschriften, 

voor de huur- en koopprijzen en voor de bouwvergunningen. 

Ten tweede bepleit het bestuur, in samenhang met dit laat-

ste aspect, voor een 'snelloket' voor de verstrekking van ver-

gunningen voor relatief kleine verbouwwensen. Dit betekent 

marginale toetsing, 

snelle besluitvorming 

en lage prijzen. Ook is 

de wijkvereniging voor 

uiterste terughoudend-

heid van huurverhogin-

gen door verhuurders 

als gevolg van verbete-

ringen aan huurhuizen 

in onze wijken.

Tot slot uit het bestuur 

haar verbazing over de 

oostelijke grens van het 

beschermd stadsge-

zicht. Deze grens is de 

Burggravenlaan en de 

direct aangelegen wo-

ningen. Het fraaie plantsoengebied van de Uhlenbeckkade en 

de Meyerskade valt hier buiten, evenals de historische molen 

aan de Kanaalweg en het vijftig jaar oude park Roomburg val-

len hier buiten. De wijkvereniging stelt voor om deze gebieden 

dezelfde status te geven.

Parkeerruimte

Hoewel het nieuwe (voorontwerp) bestemmingsplan gepre-

senteerd wordt als behoud van de bestaande structuur, wor-

Bestuur wijkvereniging uit kritiek op nieuw bestemmingsplan

‘Veel te dichte bebouwing met te weinig 
buitenruimte’
Thomas van Duin

Weide Verdamstraat: straks volgebouwd?
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den diverse nieuwbouwplannen aangekondigd. Het valt het 

bestuur op dat iedere plek die vrij is of vrij kan komen onmid-

dellijk als potentiële bouwlocatie wordt aangemerkt. Dat gaat 

veel te snel, is de reactie van de wijkvereniging. Ook de invul-

ling van sommige plekken dreigt volgens haar te leiden tot een 

veel te dichte bebouwing met te weinig buitenruimte. Open-

bare ruimte speelt een belangrijke rol in leefbaarheid, dat zal 

bij nieuwbouwplannen altijd zwaar moeten meetellen. Ook 

ontbreekt voor dergelijke 'ontwikkellocaties' voldoende par-

keerruimte. Bebouwingsvoornemens blijken er te zijn voor het 

garagecomplex van het Motorhuis aan de P.J. Blokstraat, in-

dien die zou vertrekken. Hoe serieus is die mogelijkheid, wil 

het bestuur van de gemeente weten. Over de invulling zouden 

veel preciezer regels moeten komen, zoals de architectonische 

aansluiting op de omgeving, de mogelijkheid van een achter-

om van bestaande en nieuwe woningen en de hoogte van de 

bouw. Het bekende dierenweitje aan de Verdamstraat achter 

de Hoge Rijndijk wil de gemeente gaan bebouwen met maxi-

maal twintig woningen. De wijkvereniging wil behoud en on-

derhoud van deze open ruimte. 

Nieuwbouw Josephschool?

Behalve voor de Lorentzschool wordt in dit bestemmingsplan 

ook voor de Josephschool nieuwbouw mogelijk gemaakt. Het 

bestuur reageert: “Behalve dat dit nieuw is en het onduide-

lijk blijft hoe groot een nieuwe school mag worden, is het op-

vallend dat de gemeente een bebouwing wil toe staan van 

dat 'scholengebied' aan de Oppenheimstraat van maar liefst 

75%! En dat terwijl buitenspeelruimte hier cruciaal is voor 

de schoolkinderen en de kinderopvang. Net als in het nieuw-

bouwproject Lorentzschool wil de gemeente ook hier wonin-

gen toevoegen.” Tegen beide zaken verzet de wijkvereniging 

zich.

Hoewel het nieuwbouwplan Lorentzschool ook in het bestem-

mingsplan wordt opgevoerd, is de inspraakprocedure hiervoor 

al gaande. Het bestuur van de wijkvereniging heeft in dit ver-

band protest aangetekend tegen een buitenruimte van slechts 

35% en dus tegen de realisatie van woningen in dit project.

Nieuwe Lorentzhof

Het grootste bouwproject in onze wijk zal de komende tijd de 

nieuwbouw van zorgcentrum Lorentzhof zijn, in combinatie 

met woningen en een dienstencentrum. Dit voornemen draagt 

de wijkvereniging een warm hart toe. Kritische opmerkingen 

zijn echter geplaatst bij de hoge bebouwingsgraad van 65%. 

Ook bepleit het bestuur behoud van de historische en karak-

teristieke groenstrook langs de sloot aan de Lorentzkade, ook 

direct ten noorden hiervan. Aangezien dit project serieus op 

stapel staat, dringt zij erop aan om de informatie hierover aan 

en betrokkenheid van de omwonenden zo snel mogelijk te 

starten.

GGD en Durieu

Wat betreft het voormalig GGD-gebouw begrijpt de wijkver-

eniging niet dat de gemeente zonder motivering kiest voor een 

medebestemming 'wonen'. Daar is werkelijk geen reden toe. 

Een zorghotel past in de bestemming MD, evenals de ande-

re plannen die nu circuleren. Het mede toestaan van bedrijfs-

doeleinden (kantoren) of ateliers lijkt het bestuur een beter 

idee.

Het slopen van de gymzaal aan de Durieuxstraat zal uitgesteld 

moeten worden tot blijkt dat er in de hele wijk voldoende gym-De Josephschool heeft nu al noodlokalen. Straks nieuwbouw?

Zorgcentrum Lorentzhof krijgt nieuw onderkomen in groot project 
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zalen beschikbaar zijn voor de scholen en verenigingsactivi-

teiten. Op dit moment voorzien de bestuursleden echter juist 

een structureel tekort aan gymvoorzieningen. Als er tot sloop 

komt, dan bepleit het bestuur van de wijkvereniging het in-

richten van dit gebied voor openbaar groen, ook al is de be-

stemming nu al voor woningen.

RijnGouweLijn

Indien de RijnGouweLijn wordt aangelegd zal dit een behoor-

lijke verhoging van de spoordijk langs de Melchior Treublaan 

betekenen. Hierdoor wordt de groenvoorziening ernstig aan-

getast. Dit is in strijd met het bestemmingsplan. Dit plan biedt 

alvast ruimte voor een komst van de RGL in het midden van 

de Lammenschansweg en stelt dat deze oplossing het meest 

aansluit bij de oorspronkelijke ligging van de toenmalige 

trambaan. Deze redenering acht het bestuur maar van zeer 

betrekkelijke waarde. Immers, met de aanleg van de huidige 

Lammenschansweg eind jaren zestig is dit gebied opnieuw in-

gericht. Tegelijk is de groene middenberm juist sindsdien een 

belangrijke karakteristiek van deze weg geworden.

Het Kamerlingh Onnesplein naast station Lammenschans 

heeft een onduidelijke bestemmingskleur grijs gekregen. Ook 

de kinderspeelplaats blijkt niet meer zichtbaar. Het bestuur 

bepleit dit hele gebied een groenbestemming te geven, als 

een soort stadsparkje, zeker als de parkeervoorziening (P+R) 

wordt opgenomen in de nieuwbouw van het ROC.

Op onze website leest u de complete reactie van het bestuur 

van de wijkvereniging: www.profburgwijk.nl

 http://www.profburgwijk.nl 
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De districtsraad werkt. In de afgelopen anderhalf jaar 

heeft de raad al een aantal zaken gerealiseerd in de 

wijk. Bijvoorbeeld depodogs aan de Kanaalweg en extra 

bankjes en verlichting. De raad heeft behoefte aan een 

achterban die haar ‘voedt’. Daarom zoekt zij nu wijkbe-

woners die zich betrokken voelen met hun leefomgeving. 

Mensen die weten wat er leeft onder hun buurtgenoten, 

en die de wensen van de bewoners aan de districtsraad 

kunnen doorgeven. 

Samenwerken werkt!! Dat is de titel van de brochure over de 

districtsraden  die kortgeleden huis aan huis bezorgd is. Daar-

in staat dat de districtsraad –namens de wijk- overlegt met de 

gemeente  over leefbaarheid en sociale samenhang in de dis-

tricten. Elke raad krijgt jaarlijks een vrij te besteden budget. 

Dit budget mag overal voor worden ingezet, zolang het maar 

te maken heeft met het vergroten van de leefbaarheid van de 

wijk en in de plannen van de gemeente passen.

Onze wijk behoort tot het Roodenburgdistrict, samen met 

de wijkvereniging Cronestein, bew. cie Temminckstraat, St. 

Meerburg, b.b.v Vlietkaap , Tuinstad/Staalwijk en straks waar-

schijnlijk ook de nieuwe wijk Roomburg. De leden werken nu 

ongeveer anderhalf jaar samen in de raad. Iedere wijk heeft 

zijn eigen wensen, maar ook zijn er zaken die wijkoverstijgend 

zijn: bijvoorbeeld Polderpark Cronesteyn. Veel mensen uit di-

verse wijken maken gebruik van dit park. Per vergadering kijkt 

de districtsraad wat nuttig is voor het district. Soms heeft de 

ene wijkvereniging meer geld nodig, soms de andere. Alles 

wordt in goed overleg besloten. De afgelopen tijd is er in de 

wijk onder andere het volgende gerealiseerd: 

* Depodogs: Kanaalweg,de Goejestraat, parkje bij Meyers-  

 kade, Roomburgerpark 

* Bankjes: Langs de Vliet,t.h.v. Melchior Treublaan, Zeeman- 

 laan/Lorenzkade, tegenover de Vredeskerk.

* Bankjes en speeltoestellen verplaatst in het plantsoen aan   

 de Zoeterwoudsesingel

* Verlichting aanbrengen en weghalen Bereklauw bij het   

 Professorenpad, plaatsing fietsenrekken

In oktober worden er leibomen geplant bij het speelterrein in 

de Kanaalstraat.

Er waren nogal wat verzoeken voor plantenbakken, onder an-

dere in de Franchimontlaan, maar de Afdeling Verkeer en 

Vervoer is daar tegen. Verder wordt nog onderzocht of het mo-

gelijk is om in park Cronesteyn toiletten te plaatsen om zo ook 

de waterspeelplaats schoon te houden. Helaas is vanwege van-

dalisme en geen toezicht mogelijk, dus dat wordt een moei-

lijke zaak

Per 1 september is er door reorganisatie van de gemeentelijke 

diensten het een en ander veranderd. Voorzitter Hans Heshu-

sius heeft zijn functie overgedragen aan de nieuwe wijkmana-

ger René Verdel. 

Meer informatie bij: Ada Ravestein, telefoon: 0715124361of e-

mail:adaravestein@profburgwijk.nl.

Districtsraad zoekt ‘informanten’

Wat wensen buurtbewoners?
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Een uitgebreid en actueel aanbod van activiteiten 
Een greep daaruit:
Smeden, ambacht of beroep 
Het vuur van het enthousiasme: vakkennis als kwaliteit 

   van mijn beroepshouding. 
Het heft in eigen hand 

Wat wil je uit handen geven? Over zelfsturing 
    en autonomie.  

Portret schilderen 
    Het binnenste buiten: het meest individuele  
    en persoonlijke tot uitdrukking brengen 
Over soepele samenhangen en klinkende contrasten     
    Een gevormde beweging, of een bewogen vorm: de ‘taal’ van  vormen 
    als sleutel tot het begrijpen binnen en buiten, van ik en wereld 
En niet te vergeten de lezingen waar op eigentijdse vraagstukken wordt ingegaan:
Aan synagoge, kerk en moskee voorbij 

Niet kerkelijk, wel religieus. 
   Religie als verbondenheid met het verleden, individualisering 
   als ontwikkeling naar de toekomst  
In Hemelsnaam, wanhoop of uitdaging?

Vakkennis en Persoonsvorming, een zinloos conflict of 
    een inspirerende uitdaging. Wat is het leidend motief in  
    ons denken over onderwijs en menswording 

Een beroepsondersteunende opleiding 
Academie voor Sociale Kunst 

Gedreven door nieuwe menselijke verhoudingen 
� Samenwerken, hoe doe je dat?    Voor wie? 
� Individualiseren en toch verbindingen kunnen leggen  Deze tweejarige, voortgezette beroepsopleiding is bedoeld  
� Verantwoordelijkheid durven nemen en vrijheid   voor docenten, coaches, loopbaanbegeleiders, mensen die  

praktisch beoefenen  werkzaam zijn in verplegende of verzorgende beroepen of die 
zich beroepsmatig bezighouden met begeleiding van groepen of 

  individuen 
Aan het eind van de leergang ben je in staat om:   
       Docenten: Christine Gruwez, Martin v.d. Broek,  
� samenwerkingsverbanden te ontdekken   Edithe de Clercq Zubli, Fenneken Francken 
� je eigen plaats daarin bewust te bepalen 

vrije initiatieven te nemen    Wanneer ? : oktober 2006 t/m mei 2007 
Maandagmiddag  -  1e jaar 
Maandagochtend  -  2e jaar

Ook nieuwsgierig geworden?  
Bekijk voor meer informatie de website, www.zonneboom.nl
Informatie en aanmeldingen: Stichting de Zonneboom ,  
De Laat de Kanterstraat  5, 2313 JS Leiden – 071-512337 
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Honderden jongere en oudere belangstellenden dom-

pelden zich onder in nostalgie: op 17 juni was de grote 

wijkreünie voor huidige en voormalige bewoners van de 

Burgemeesterswijk in de Vredeskerk. Voor de één was het 

een weerzien met buren van lang geleden. Voor de ander 

een kennismaking met de rijke historie van deze wijk.

De bezoekers werden onthaald met feestelijk gebak. 
De eerste exemplaren van het fraaie jubileumboek Een 
wijk met aanzien. Honderd jaar Burgemeesterswijk werden 
overhandigd aan burgemeester Lenferink, de oudste 
bewoonster van de oudste straat Corrie Melman en voor-
malig bewoner van de Melchior Treublaan René Tazelaar. 
Hij haalde herinneringen op aan zijn straat in oorlogstijd 
en schreef hierover ook in het boek. Tevens werd op deze 
dag de tentoonstelling Honderd jaar Burgemeesterswijk 
geopend en konden de bezoekers genieten van histori-
sche films over de wijk.
Het zien van al dit historisch materiaal heeft diverse 
mensen gestimuleerd tot het aandragen van eigen oude 
foto's uit de wijk. Deze worden allemaal gedigitaliseerd 
en zorgvuldig bewaard door de wijkvereniging. Op haar 
website www.profburgwijk.nl zullen er steeds meer te zien 
zijn de komende tijd.

Wijkreünie feestelijk verlopen

Weerzien met oude buren
Thomas van Duin

 http://www.profburgwijk.nl 
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Een wijk met aanzien. Honderd jaar 
Burgemeesterswijk.

Een uniek overzicht van de ontstaansgeschiedenis. 
Persoonlijke herinneringen het wonen, de oorlog 
en de wijkwinkeliers.
Voor €10 te koop bij buurtwinkels Vahrmeijer (Co-
betstraat) en Van Zelm (Van 't Hoffstraat).
Voor leden van de wijkvereniging is dit boek gratis 
af te halen! Zij ontvangen hierover binnenkort in-
formatie.

Een wijk 
met aanzien

Honderd jaar
Burgemeesterswijk in Leiden

Thomas van Duin
Frans Hoek
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September en oktober zijn droevige tijden voor de tuin: 

de bloei van de meeste planten is voorbij, het blad wordt 

lelijk, alles begint langzaam om te vallen en in elkaar te 

zakken. Ook de ijverige tuinman/vrouw raakt vermoeid 

en laat de boel de boel. Toch kan een najaarstuin prachtig 

zijn. Wie zijn planten slim heeft gekozen kan nu genieten 

van late bloeiers en mooi verkleurende heesters. Het za-

chte nevelige licht en de lage zon geven een bijzondere 

sfeer aan de tuin.

Er zijn aardig wat planten die pas laat in het jaar bloeien, zoals 

natuurlijk de overbekende herfstaster en hemelsleutel, maar 

ook sommige monnikskappen, herfstanemonen, zilverkaars, 

loodkruid en Kirengeshoma palmata, met zijn zachtgele klok-

ken. Door ze te combineren met heesters met mooi verkleu-

rend blad kan de tuin zeer fraai ten onder gaan.

Waarom verkleuren bomen en heesters eigenlijk in de herfst? 

Bomen en heesters verdampen veel vocht door hun bladeren. 

Voor de winter moet al dat blad eraf, want als het vriest kan 

de boom geen water opnemen en zou hij verdrogen als er nog 

steeds verdamping plaatsvond. Maar voordat hij zijn blad laat 

vallen, trekt hij eerst alle waardevolle stoffen, zetmeel en sui-

kers terug uit het blad om het op te slaan in stam, takken en 

wortels. Zo verdwijnt het chlorofyl, dat de bladeren hun groene 

kleur geeft, en krijgen de andere in het blad aanwezige kleur-

stoffen de overhand. Caretenoiden zorgen voor de kleuren 

geel, oranje, oranjerood en anthyocaan kleurt het blad rood. 

Als de boom alle nuttige stoffen heeft teruggetrokken vormt hij 

een kurklaagje tussen blad en tak. Pas dan sterft het blad af en 

valt het van de boom. Herfstkleuren zijn niet elk jaar hetzelf-

de. Ze zijn het mooist bij helder zonnig najaarsweer met koude 

nachten. Zo is bijvoorbeeld in het noordoosten van Amerika het 

klimaat ideaal voor het ontstaan van mooie herfstkleuren.

Gevleugelde kardinaalsmuts

Ook voor de kleine tuin zijn er genoeg heesters en bomen te 

vinden die een mooi kleurenspektakel te zien geven. Fother-

gilla is een onbekend maar heel aardig, langzaam groeiend 

heestertje. In het voorjaar bloeit hij met geurende witte pluim-

pjes. Er zijn twee soorten verkrijgbaar. Fothergilla major wordt 

warmoranje, Fothergilla gardenii verkleurt via geel naar paars 

De Tuin  
Fraai ten onder gaan

Marian van Rappoldt

met rood en oranje. Cotinus coggygria, de pruikeboom, kan aar-

dig groot worden, zo’n drie meter, maar verdraagt snoei heel 

goed. In Engeland wordt de donkerrode vorm veel toegepast 

in borders samen met vaste planten: hij wordt dan elk jaar te-

ruggeknipt. De bijna ronde bladeren zitten aan lange dunne 

steeltjes in kransen om de takken. In de herfst wordt hij mooi 

oranje, de groene vorm wordt geel. Euonymus alatus, de ge-

vleugelde kardinaalsmuts, is wat saai in de zomer maar kleurt 

later knalrood. Hydrangea’s zijn altijd mooi in de najaarstuin 

door de lang aanblijvende uitgebloeide bloemen, die lang-

zaam vergaan tot ze wel van kant lijken. Hydrangea quercifo-

lia, de eikebladhortensia, krijgt prachtig donkerrood blad, dat 

vaak tot in het voorjaar aan de plant blijft zitten. Van sommi-

ge soorten verkleuren de bloemen naar prachtig diep donker-

rood, zoals ‘Altona’ en ‘Hamburg’. Het krenteboompje zit een 

beetje tussen boom en struik in: in het voorjaar loopt het blad 

bronskleurig uit, ongeveer tegelijk met de witte bloesem. In de 

zomer krijgt hij zwarte bessen en het najaar verkleurt hij oran-

je. Drie keer plezier van een boompje! Japanse esdoorns zijn er 

in veel soorten en maten, maar allemaal hebben ze prachtige 

herfstkleuren. Spectaculair zijn de herfstkleuren van de wilde 

wingerd. Deze klimmer heeft wel een grote muur nodig, of een 

stevige pergola. Liquidambar styraciflua, de amberboom, wordt 

op den duur wel groot, maar hij groeit heel langzaam. Het 

mooie esdoornachtige blad kleurt felrood. Koelreuteria panicu-

lata is ook een langzaam groeiende boom met gele bloemplui-

men in de zomer. Het grote geveerde blad wordt lichtgeel.

Het is heel erg de moeite waard om bij de keuze van heesters 

en bomen rekening te houden met hun herfstkleuren. Zo aan 

het einde van het seizoen kunnen ze de tuin nog aardig opvro-

lijken. Om de kleuren goed tot hun recht te laten komen, moe-

ten ze wel op een zonnig plekje staan.

Fothergilla gardenii
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Tot het laatste moment hebben wijkbewoners geprobeerd 

de gemeenteraad, de raadscommissie Ruimte en Bereik-

baarheid en wethouder Witteman te bewegen het nieuw-

bouwplan van het ROC op de beoogde locatie vlak langs 

het spoor op het Lammenschanspark te verplaatsen, maar 

tevergeefs. 

De raadscommissie besloot op 11 mei de plannen van het ROC 

goed te keuren, de gemeenteraad volgde op 23 mei. Het on-

derzoeken van alternatieve plannen zoals het verplaatsen van 

het gebouw of aanpassen van het ontwerp, zou volgens de be-

trokkenen zorgen voor een onaanvaardbare vertraging van de 

nieuwbouw. Vooral het feit dat de SP ‘met tegenzin’ instemde, 

viel niet goed bij bewoners. Zij hadden verwacht dat de grote 

verkiezingswinnaar van de wijk aan de kant van de bewoners 

zou staan. Alle betrokken partijen waren het er wel over eens 

dat de gang van zaken rond de nieuwbouw geen schoonheids-

prijs verdiende. 

Slooplawaai

Wijkbewoners werden in juli onaangenaam verrast toen het 

slopen van enkele ROC-gebouwen begon. De sloopvergunning 

bleek al in december 2005 te zijn afgegeven. Met name het 

tijdstip van de sloop, vanaf 06.00 uur, zorgde voor lawaaiover-

last. Regelmatig werden en worden omwonenden vroeg uit 

hun bed getrild of gebonkt. Toen de aannemer op eigen hout-

je besloot vanwege het warme weer al om 05.00 uur te begin-

nen, heeft de politie na klachten het sloopwerk tot 06.00 uur 

stilgelegd. 

Jacowies Surie is verbonden aan het Community College Lei-

den (CCL), de 100% dochter van het ROC die verantwoordelijk 

is voor de nieuwbouw. Zij geeft aan dat de eerste sloopfase op 

het terrein binnenkort is afgerond. Het CCL heeft met de aan-

nemer gesproken over het incident van het vroege slooptijd-

stip.

Omwonenden hebben er bij de gemeente op aangedrongen 

om bij het (eventueel) afgeven van een bouwvergunning beter 

rekening te houden met het feit dat de werkzaamheden vlak-

bij woonwijken plaatsvinden. Wim Makken, projectleider voor 

de nieuwbouw vanuit de gemeente, geeft aan dat in de voor-

waarden bij de bouwvergunning standaardwerktijden zullen 

worden opgenomen die algemeen zijn geaccepteerd, ook voor 

bouwwerkzaamheden in of in de nabijheid van woonwijken. 

Een precies tijdstip wordt nu nog niet genoemd. 

Het CCL heeft toegezegd dat kort voor de bouw begint, een 

schouwing zal plaatsvinden om eventuele schade aan huizen 

door bijvoorbeeld het heien in de gaten te kunnen houden. 

Kwade opzet

De aanvraag voor de bouwvergunning ligt nu bij Gedeputeer-

de Staten, de Provincie. Het is nu afwachten of een ‘Verklaring 

van geen bezwaar’ wordt afgeven aan de gemeente. Is dit het 

geval, dan mag de gemeente via een Collegebesluit een bouw-

vergunning afgeven. Na publicatie hiervan in de gemeente-

berichten van de Stadskrant en het ter inzage leggen van de 

vergunning, hebben bewoners een beroepsmogelijkheid. 

Inmiddels heeft het CCL ook twee kapvergunningen aan-

gevraagd voor in totaal 350 bomen op en rond het 

Lammenschanspark. Wim Makken benadrukt dat in de ver-

gunningvoorwaarden zal worden opgenomen dat het kappen 

van bomen pas mag plaatsvinden als de bouwvergunning is 

verleend. 

De gemeente heeft een procedure gestart om te komen tot een 

verkeersbesluit. Dit verkeersbesluit is nodig om de verkeers-

Binnenkort zal een informatief gesprek plaatsvinden 

tussen vertegenwoordigers van het CCL, de gemeen-

te, omwonenden, wijkvereniging en winkeliers. Hier 

zal de stand van zaken rond de nieuwbouw worden be-

sproken en wordt bekeken hoe omwonenden het beste 

op de hoogte kunnen worden gehouden. Wijkbewo-

ners die graag een onderwerp willen meegeven, kun-

nen contact opnemen met Marianne Oosterop, die de 

omwonenden zal vertegenwoordigen. Ze is bereikbaar 

op 0627033182. Bewoners die vragen hebben over de 

nieuwbouw of bijvoorbeeld de bouwputtekeningen wil-

len inzien, kunnen terecht bij het CCL op het Lammen-

schanspark nr. 6, telefoon: 582 4009.

Nieuwbouw ROC

Kapvergunning aangevraagd voor 350 bomen
Karen van Rooij
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situatie op de Lammenschansweg, op het Lammenschanspark 

en op het Kanaalpark zodanig aan te kunnen passen dat tij-

dens de bouw een veilige verkeerssituatie blijft bestaan. Het 

draait daarbij onder andere om het verplaatsen van de aan-

sluiting van de ventweg op de Lammenschansweg en het ver-

plaatsen van de fiets- en voetgangersoversteek vlak achter het 

viaduct. 

Het feit dat de aanvragen tot kapvergunningen werden ge-

daan en gepubliceerd in de zomervakantie met een zienswij-

zeperiode van twee weken, riep bij bewoners de vraag op of 

hier kwade opzet in het spel was. Volgens Wim Makken is dat 

geenszins het geval; de zienswijzeperiode is juridisch niet ver-

plicht. Om zorgvuldig te werk te gaan, wil de gemeente de 

mening van meerdere betrokken partijen inventariseren en 

eventuele schoonheidsfoutjes uit de aanvraag halen. Wan-

neer er wordt besloten tot het afgeven van een kapvergunning, 

vindt weer publicatie plaats in de gemeenteberichten en staat 

de beroepsmogelijkheid open. 

Oorlogsherinneringen aan een wijk met aanzien

Kort geleden ontving ik van vrienden in Leiden het boek – Een Wijk met Aanzien- over de wijk, waar mijn familie Boasson in de jaren 

1934 – 1956 gewoond heeft (met uitzondering van de jaren 1942-1945).

Aangezien in het boek ook de Joodse families genoemd worden , wil ik u op de volgende feiten attent maken.

Kort na de bezetting van Nederland overleed mijn vader, de heer Jacques Boasson, tengevolge van een zware ziekte. Mijn moeder, mijn 

broer en schoonzus en ikzelf waren in de jaren 1942-1945 ondergedoken bij behulpzame en goede Nederlanders. Mijn enige zuster werd 

bij haar vluchtpoging door de Duitsers gearresteerd en eind augustus in Auschwitz vermoord.

Na de oorlog keerden wij naar ons oude adres in de Laat de Kanterstraat 15 terug.

In de jaren vijftig vertrok onze familie naar Israel en wij hebben daar een nieuw leven opgebouwd.

De familie Meijer die in de Thorbeckestraat woonde, was ook in de jaren 1942 – 1945 onder gedoken en ook zij keerden na de oorlog 

weer naar hun oude adres terug. En ook zij wonen al meer dan 55 jaar in Israel. Geen van beide gezinnen zijn dus “weggehaald” en heb-

ben hun leven aan goede Nederlanders te danken.

Alle bewoners van het Joodse Weeshuis zijn in Maart 1943 in het vernietigingskamp Sobibor in Polen vermoord.

60 Jaar later, in 2003, werd in het museum “De Lakenhal”een tentoonstelling gehouden over “De Joden in Leiden en omgeving. Vervol-

ging en bescherming”, waarin het lot van de Joodse bevolking tijdens de oorlog beschreven werd.

Het leek mij wenselijk U van een en ander op de hoogte te brengen.

Met beleefde groeten, Mevr. I. Pollack-Boasson

    KFAR SABA

    Israel



Vereniging Professoren- 
& Burgemeesterswijk16

Keurslager Ed Nozeman, Marthy`s Haarstudio 
Bloemenshop Rozemarijn, DA Drogisterij van Harteveld, 

Tandprothetische praktijk R Brouwer, 
 Broodje met…?, 

Banketbakkerij Kallenberg,   Elly`s Beestenboel, 
Huidverzorgingsstudio Ineke de Graaf 



Nunummer 35 – september 2006 17

Jong in de wijk

Er wonen hier veel kinderen en jongeren. Wat vinden zij 

van hun wijk, de bewoners en de voorzieningen? In elke 

wijkkrant komt een van hen aan het woord. Het stokje 

wordt doorgegeven aan een vriend of vriendin uit een 

andere straat. Nu is de beurt aan Elio. Hij is negen jaar en 

woont in de Hartmanstraat (Rijndijkbuurt).

1) Hoe lang woon je al in deze wijk?

Bijna tien jaar, sinds mijn geboorte.

2) Hoe vind je het om in deze wijk te wonen?

Heel erg leuk. Er is een pleintje waar ik vaak speel, ik heb veel 

vrienden in de wijk en dat maakt het eigenlijk het leukst. Ik 

speel vaak buiten. Sinds een paar weken spelen we heel vaak 

‘Tien tellen in de rimboe’. In het speeltuintje vlakbij de buurt-

super voetballen we en spelen we tikkertje op het klimrek. Ik 

haal dan wat vrienden op, we beginnen met een spel en er ko-

men vanzelf kinderen bij. Ik ga ook wel naar het veldje bij de 

Verdamstraat, daar ligt tenminste geen poep.

3)  Zijn er dingen die beter kunnen?

Het pleintje is wel 

klein. Het voetbal-

veldje met een stuk-

je kunstgras en twee 

doeltjes is klein, het 

klimrek ook, terwijl 

het basketbalveld 

heel groot is. Ik zou 

een groter voetbal-

veld willen en een uit-

gebreider klimrek. 

4) Zit je in deze wijk op school of een sportvereniging?

Ja, ik zit op de St. Josephschool. Ik zit op een voetbalvereniging 

in Zoeterwoude en op sodurado (een soort judo) in het cen-

trum. 

5) Doe je mee aan activiteiten in de wijk?

Ja hoor, ik doe mee met het Burgerbal. Dit jaar niet want ik 

heb vijf hechtingen in mijn knie omdat ik op het schoolplein 

tegen een bankje ben gevallen. Ik heb twee keer met Sint-

Maarten met een lampion door de wijk gelopen. Toen heb ik 

best veel snoep opgehaald. Eén keer heb ik hier Koninginne-

dag gevierd, de andere keren was ik op vakantie.

6) Ken je veel andere kinderen uit de buurt?

Vrienden uit mijn klas wonen in de buurt en door het buiten-

spelen ken ik veel kinderen, waar ik ook binnen bij speel en 

mee afspreek.

7) Als je vijf jaar ouder bent, denk je dan dat je het nog steeds leuk 

vindt in deze wijk?

                Ja, dan kan ik nog 

steeds voetballen, 

maar dat speeltoe-

stel is dan een beetje 

kinderachtig. In de 

straat kan ik ook nog 

spelen. Misschien ga 

ik dan op tennis.

    Elio woont in de Hartmanstraat: “Ik zou een groter voetbalveld willen 
en een uitgebreider klimrek.” 

Estafette Lizzy de Wilde
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Het is een bekend huis met Kerstmis. De zijgevel is dan 

versierd met een grote kerstboom van lampjes. De opa 

van de huidige bewoner Ap van Doorn (geboren in 1945), 

de heer Diekman, kocht in 1938 het herenhuis op de hoek 

van de Van den Brandelerkade en de Burggravenlaan. 

Vanaf deze plek hebben drie familiegeneraties de wijk zien 

groeien. “Het uitzicht is iets minder weids dan vroeger, 

maar er is nog genoeg ruimte en natuur in de buurt om 

mij te inspireren in mijn kunst”, aldus Van Doorn.

“Mijn opa heeft het huis in 

1938 ‘uit de put’ gekocht, in-

clusief de grond, voor iets 

meer dan 9000 gulden. Hij 

werkte voor de toenmalige Ba-

taafse Petroleum Maatschap-

pij, later Shell, in Indonesië, 

ging vervroegd met pensioen 

en kreeg zijn pensioen in één 

bedrag mee. Daarvan kocht hij 

het huis aan de Van den Bran-

delerkade 31 en meer huizen in 

de nieuwe wijk. Opa heeft dit 

huis twee stenen breder laten maken dan de andere huizen in 

de straat. Ook liet hij er direct centrale verwarming inzetten. 

Dit was één van de eerste huizen die zo modern was”, vertelt 

Ap van Doorn over zijn huis.

Opa reed geen auto en liet zich vaak van het Centraal Station 

naar huis rijden. “De taxichauffeurs kenden de nieuwe buurt 

nog niet goed. De Lorentzkade wisten ze soms nog wel, maar 

de Van den Brandelerkade niet. Een keer zei een taxichauffeur 

tegen hem: ‘Mijnheer, U woont in de wastafelbuurt!’ Meer dan 

één wastafel in huis was toen bijzonder.”

De Burggravenlaan en de De Sitterlaan waren vroeger de rand 

van de wijk. “Opa vertelde dat hij in de oorlog vanuit de dak-

kapel het bombardement in Rotterdam kon zien.” Zelf woonde 

Ap van Doorn tot zijn elfde jaar met zijn vader, moeder en zus 

in Leiderdorp. “Dikwijls, in die tijd was mijn moeder me kwijt. 

Dan was ik naar opa toe, helemaal op de step. Opa belde dan 

mijn vader, die onderwijzer was op de Kernstraatschool hier 

in de wijk. Dan kon ik met hem weer terug naar huis. De Kern-

straatschool was een openbare ‘Opleidingsschool voor gym-

Buurtherinneringen Marjolein Morée

‘Mijnheer, U woont in de wastafelbuurt!’

nasium en HBS’. De school groeide snel en het gebouw werd 

op een gegeven moment te klein. Toen zijn er een paar klassen 

verhuisd naar het vroegere Joodse Weeshuis.” Na de dood van 

zijn vader in 1956 trok hij met moeder en zus in bij opa en oma 

boven.

Zichtbare kinderen

In zijn HBS-tijd in de jaren zestig, was Ap lid van de korfbal-

vereniging Fluks aan de Cronesteinkade, één van de oudste 

korfbalverenigingen van Nederland. “Ik ben twee keer blijven 

zitten in dezelfde klas omdat 

ik zo fanatiek bezig was met 

het organiseren van het aspi-

ranten korfbaltoernooi. Toen 

ben ik naar de MULO gegaan 

en daarna terug naar de vier-

de klas van de HBS.” Bij Fluks 

ontmoette hij zijn latere vrouw 

Corry Boom, die vaak langs 

het veld stond, omdat een 

vriendin van haar meespeelde. 

“We leerden elkaar beter ken-

nen op de dansavondjes van 

Fluks, georganiseerd door meneer Uphoff, een broodverkoper 

die dansles gaf bij Fluks”, vult Corry van Doorn aan. Zelf woon-

de zij toen op het Utrechtse Veer, maar ze kwam al van jongs 

af aan in de wijk. “Ik speelde vaak op het grote grasveld aan 

de Mey van Streefkerkstraat. Dat veld was heel oneffen, weet 

ik nog. De hoge hobbels waren in mijn beleving als kind een 

soort bergen.” Ap herinnert zich dat ook: “Ik ging er vaak cros-

sen met mijn fiets.”

Toen ze trouwden in 1966 bestond er woningnood. Corrie van 

Doorn: “Eén van de huizen van opa in de Thorbeckestraat 

stond leeg, maar de gemeenteambtenaar zei: “Kom maar te-

rug als je twee zichtbare kinderen hebt’.” Via een advocaten-

kantoor, waar ze als secretaresse werkte, kwamen ze aan een 

etage op de Breestraat. Ze moesten wel de schijn ophouden. 

“Officieel woonden we in bij opa. Er kon gecontroleerd wor-

den, dus hadden we boven twee paar pantoffels neergezet. In 

1968 stierf opa en toen gingen we er ook echt wonen.” De zus 

van Ap, die er eerst ook nog woonde, was inmiddels verhuisd, 

maar zijn moeder bleef boven wonen. Ze stierf in 1973. In 1969 

 Ap van Doorn voor zijn huis
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werd hun eerste dochter geboren. “Het was 

dus een echt familiehuis. Er zijn zoveel kin-

deren van verschillende generaties gebo-

ren. Mijn tante heeft er haar twee kinderen 

gekregen. Mijn zus twee kinderen, en in ons 

gezin zijn er ook twee dochters geboren.”

Brand

De dakkapel aan de zijkant van het huis was 

een strategische plek. “Van daaruit keek je 

uit op het geel geschilderde buurthuis het Profje. Dat lag la-

ger, je moest een paar treden af. Je hoorde vooral in de zomer 

vaak muziek, bijvoorbeeld van trouwfeesten. Naast het Profje 

lag de speeltuin in het weiland waarin de 

paarden van leveranciers uit de buurt ston-

den, bijvoorbeeld het paard van groente-

boer ’t Zelfde.”

“Ik zat in 1965 vaak vanuit de dakkapel 

naar de bouw van de Vredeskerk te kijken. 

Opa kwam weinig in de kerk, maar domi-

nee Vossers was vaak bij hem thuis om een 

sigaar te roken na de dienst. In 1987 in de 

nacht van 30 op 31 december zagen we de 

Finse school afbranden. We keken vanuit de 

slaapkamer en konden daarna niet meer slapen. Toen begon 

ik s´nachts maar alvast met oliebollen bakken. 

Het mooie huis staat op het meest zuidelijke puntje van de Bur-

gemeesters wijk. “De sloot hier voor de deur 

heeft voor mijn gevoel ook altijd echt  de 

grens gevormd tussen de Professoren-  en 

de Burgemeestrswijk. Er was toen toch een 

zeker standsverschil. In de Professorenwijk 

zaten toentertijd veel winkeliers, vooral in de 

Van ´t Hoffstraat. Waar nu het postkantoor 

is, zat vroeger Zirkzee en Zirkzee verhuisde 

naar de plak waar later drogisterij Van Har-

teveld kwam (nu Da drogist). Waar nu de 

dameskapper zit, was toen een visboer en 

later patatzaak ´t Zwaantje. Ik herinner me ook nog kantoor-

boekhandel Lectura op de Zeemanlaan. En je had een zaak met 

huishoudelijke artikelen tegenover Van Harteveld waar nu de 

dierenzaak is. In de Burgemeesterswijk hadden we veel minder 

winkels, maar wel bijzondere. We kwamen wel in Cobetstraat, 

bij bakker Nachtegaal. Daarnaast was ook een patatzaak, waar 

je saté met stukjes ananas kon krijgen. Dat vonden we toen heel 

bijzonder.”

Kleurige dekentjes

“Vijftien jaar geleden wilde de afdeling 

Groen van de gemeente de heemtuin, die 

vroeger voor de Molen aan de Kanaalweg 

lag, verlengen naar de Lorentzkade en de 

Van den Brandelerkade. Wij wilden dat lan-

ge gras niet omdat we bang waren dat daar 

spuiten terecht zouden komen. De metha-

donverstrekking door de GG en GD in de 

Roodenburgerstraat zit daar immers vlak-

bij. Een rechter en een bioloog die in de wijk woonden, waren 

woordvoerders, dus ze hebben dat gelukkig tegengehouden.”

Ap is hervormd opgevoed, maar had oorspronkelijk niet zo’n 

sterke band met de Vredeskerk naast zijn 

deur. “De kinderen zijn er wel gedoopt en 

naar zondagsschool geweest. Maar ik hul-

digde het idee ‘Voor geloven heb je geen 

kerk nodig’. De kerk heeft een grotere pa-

rochie dan alleen de Professoren- en Bur-

gemeesterswijk. Haar sociale en culturele 

functie is heel belangrijk met activiteiten 

zoals klaverjassen, volksdans en zangko-

ren. De Vredeskerk is eigenlijk een soort 

wijkcentrum. Vanaf 1996 ben ik actief ge-

worden in de kunstcommissie van de Vredeskerk en zoek 

steeds naar wijkgenoten die willen exposeren. Het gaat daar-

bij niet alleen om echte kunst. Zo heeft er ook een keer een 

mevrouw kleurige dekentjes geëxposeerd 

die ze had gebreid voor baby’s in ontwikke-

lingslanden.”

Na een herseninfarct in 2000 moest Ap stop-

pen met zijn werk als registeraccountant. 

Hij is zich daarna helemaal op zijn hobby 

gaan toeleggen. Vanaf 1979 was hij al bezig 

met tekenen en schilderen. Daar is boetse-

ren en beeldhouwen bijgekomen. Het Zuid-

Hollands landschap en vooral koeien zijn 

geliefde onderwerpen. “Mooie weilanden 

kan ik dichtbij huis nog genoeg vinden, al zijn er tot mijn spijt 

geen koeien meer in Cronestein.” Begin jaren negentig heeft 

hij in het bos van dit polderpark een unieke film opgenomen 

waarin de vier seizoenen mooi zijn vastgelegd. “Ik ben daar 

toen een jaar lang elke zondagmorgen naartoe geweest en heb 

55 uur opgenomen. Die heb ik teruggebracht tot 33 minuten.”

De kunstwerken van Ap van Doorn zijn te zien op:

 www.apvandoorn.com

 

Moeder van Ap van Doorn op 
de fiets op de Burggravenlaan 

eind jaren vijftig. Op de ach-
tergrond clubhuis ’t Profje, 

naast de net gebouwde
portiekwoningen

Interieur jaren vijftig

Zijn team van korfbalvereniging Fluks 
eind jaren vijftig

http://www.apvandoorn.com
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Marian Rappoldt
De Sitterlaan 75
Tel 5135142 of 5661405 
Fax 5135143
e-mail al.chemilla@inter.nl.net

Folder op aanvraag

Bloemenkiosk

Lammenschans

Tegenover station Lammenschans
Tel 071 514 18 12

LEIDEN

Elke dag grote sortering 
bloemen en planten

Geopend: dinsdag t/m zaterdag
Van 8.00 tot 18.00 uur
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De gebouwen van het Bonaventuracollege en het Konin-

klijk Militair Invalidenhuis vormen samen met de groene, 

brede Burggravenlaan een imposante toegang tot onze 

wijk. Het schoolgebouw en het invalidenhuis zijn ongeveer 

van hetzelfde bouwjaar, maar daar houden de vergelijkin-

gen dan ook wel op. Deze keer staat de 'Bona' centraal, 

volgende keer het invalidenhuis.

Het door de heren Driessen en Dudok ontworpen Bonaventu-

racollege opende zijn deuren op 13 septem-

ber 1915 waarna de volgende dag de lessen 

met zo'n dertig leerlingen aanvang namen. 

Toen heette het nog Gemeentelijke HBS. De 

eerste HBS’en (voor jongens) in Nederland 

werden in opdracht van Thorbecke in 1864 

opgericht. Vanaf die tijd tot aan de eeuwwis-

seling (1900) was Dr. D. de Loos directeur 

van de school. Hij zou onder opvolger Ir. W. 

Massink het gebouw aan de Pieterskerk-

gracht (MSG) verlaten om aan de Burggra-

venlaan een nieuwe start te maken. 

Begin twintigste eeuw werd het ook voor 

meisjes mogelijk de school te bezoeken. In 

1957 werd de school omgedoopt in Rem-

brandt Lyceum om na de invoering van de 

'Mammoetwet' en enkele fusies het gebouw 

te verlaten en op te gaan in het DaVinciCol-

lege. De R.K. scholen 'Bonaventura' en het 

'Agnes' gingen samen verder als het nieuwe 

Bonaventuracollege en betrokken onder an-

dere het gebouw aan de Burggravenlaan 

(andere dependances waren de Boerhaave-

laan, de Mariënpoelstraat en een gebouw in 

Roelofarendsveen). 

Rond de laatste eeuwwisseling werd een 

nieuw gedeelte - met loopbrug verbonden 

aan het oude deel - in gebruik genomen om 

de immer groeiende stroom leerlingen met 

moderne middelen te kunnen blijven onder-

wijzen. Dat het nieuwe deel niet echt past bij 

het statige Dudok-gebouw was waarschijn-

lijk niet van belang; functioneel moest het 

Blikvangers     Hans Elstgeest

Bonaventuracollege

zijn. Opvallend aan dat oude gebouw is de soberheid; wei-

nig tierlantijnen. Herhalingen van gevelstijlen met als ludiek 

element het kleine klokkentorentje. Vanbinnen ademt het 

gebouw een sfeer van geborgenheid, mede door het indruk-

wekkende gemetselde trappenhuis. De nieuwbouw vanaf de 

Burggravenlaan en de Hoge Rijndijk wordt door het oude ge-

bouw aan het zicht onttrokken. 

Het Bonaventuracollege 
is door Dudok ontworpen
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“Blijdschap is een boom

Waarin de sappen stijgen

Onder de veilige schors

Naar de heilige vleugels der twijgen”

Pieter G. Buckinx (1903-1987) in ‘Blijdschap is een boom’

Op de Nationale Boomplantdag, op 22 maart 2006, 

hebben leerlingen van de Lorentzschool een Canadese 

populier geplant achter het toegangshek van het Room-

burgerpark aan de Van Vollenhovenkade. Met de aanplant 

van deze jubileumboom hebben de wijkvereniging en de 

gemeente herdacht dat honderd jaar geleden begonnen 

werd met de aanleg van de Burgemeesterswijk. Ik vroeg 

mij af welke bomen er in de Wasstraat – de eerste straat 

in de wijk – groeien en of daar ook een populier bij is. Met 

mijn overbuurvrouw Hennie Korthof ging ik op onderzoek 

uit naar een antwoord op die vragen.

Bomen van honderd jaar?

De Wasstraat kan in twee stukken worden verdeeld: het oudste 

gedeelte tussen de Zoeterwoudsesingel en de Thorbeckestraat 

(‘met de scherpe bocht’), en het nieuwere gedeelte tussen 

de Thorbeckestraat en de De Meij van Streefkerkstraat. In het 

oudste gedeelte is geen populier te vinden. De keuze voor een 

populier als jubileumboom heeft volgens mij dus niets met het 

jubileum te maken. In het nieuwere gedeelte groeit deze soort 

wel. Rond het pleintje in de buurt van de Cobetstraat staan ze-

ven Italiaanse populieren. De Canadese en de Italiaanse popu-

lier stammen beide af van de zwarte populier, Populus nigra, en 

behoren eigenlijk tot dezelfde soort. 

 Er staan in de Wasstraat volgens mij geen bomen die er 

in 1906 al stonden; alle bomen zijn jonger dan honderd jaar. 

In het oudste gedeelte groeien de grijze els, Alnus incana (tien 

exemplaren), en een ondersoort van de zwarte els, Alnus gluti-

noa ‘laciniata’ (één exemplaar). De grijze elzen zijn circa vijftig 

jaar oud en hun stamomtrek op 150 cm hoogte is gemiddeld 

120 cm. De zwarte is ongeveer vijftien jaar oud en heeft een 

stamomtrek van 37 cm. Verder staan er 17 sierperen (Pyrus 

spp.). De vruchten lijken op appels. Bij het neusje van peren 

zitten nog –in tegenstelling tot appels – de kelkbladeren van 

Boom in de buurt   Rinny E. Kooi

Bomen in de Wasstraat

de bloemen. Zij zijn gemiddeld 24 jaar oud en hun stamom-

trek is gemiddeld 48 cm. Terwijl de bomen werden opgeme-

ten kroop een boomkruipertje langs de stam omhoog. Een 

bewoonster vertelde dat de aanwezige bloeiende perenbomen 

haar hadden gestimuleerd daar te gaan wonen.

De aanplant in het nieuwere gedeelte van de straat is voor een 

gedeelte anders dan die in het oudste gedeelte. In het nieuwe 

gedeelte is alleen de ondersoort van de zwarte els aanwezig 

(drie bomen van vijftig jaar met een stamomtrek van 111 cm; 

twee bomen van vijftien tot twintig jaar met een stam van 29 

cm). Er zijn evenals in het oude gedeelte sierperen (gemiddeld 

38 jaar oud en met een gemiddelde stamomtrek van 51 cm) en 

daarnaast zijn er populieren rond het pleintje. 

Over honderd jaar

Zullen er van de aanwezige bomen over honderd jaar nog 

exemplaren aanwezig zijn? Ik verwacht het niet. Zowel elzen 

als peren halen zelden die hoge leeftijd. Aan de bomen in de 

straat is te zien dat er de afgelopen jaren regelmatig jongere 

zijn aangeplant want er is veel variatie in de dikte van de stam-

men. Waarschijnlijk is dat gebeurd omdat de bomen ziek wa-

ren of dood gingen. 

Ook populieren worden vaak niet ouder dan vijftig jaar. De Ita-

liaanse in het nieuwere gedeelte van de Wasstraat, geplant in 

1930, zijn voor een populier al erg oud en dik. Hun stamom-
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trek is gemiddeld 287 cm. Honderd jaar worden ze niet want er 

zijn al plannen om ze te kappen. Gezien de levensverwachting 

van populieren verwacht ik ook niet dat de jubileumboom er 

nog is als gevierd wordt dat de wijk tweehonderd jaar bestaat. 

Daarom verwacht ik dat ook de nieuwe herdenkingsboom al 

verdwenen zal zijn als gevierd wordt dat de wijk tweehonderd 

jaar bestaat, mogelijk zelfs al als de wijk 150 jaar oud is. De 

Bomen in de eerst aangelegde straat van de wijk: hoe oud zijn ze nou
eigenlijk? Foto Jos Vertseegen

kans dat die boom niet erg oud wordt is vergroot omdat ik he-

laas op 3 mei 2006 ontdekte dat die jubileumboom al (moed-

willig?) was beschadigd.

Hopelijk blijft men er de komende honderd jaar voor zorgen 

dat verdwenen bomen worden vervangen door nieuwe en jon-

gere zodat altijd geldt: Blijdschap is een boom waarin de sappen 

stijgen!
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INTEKENBON

uitgeverij
Ginkgo

U krijgt nader be-
richt bij verschij-

nen van het boek. 

De bon zenden aan 
Uitgeverij Ginkgo, 

Koppenhinksteeg 6 
2313 HX Leiden, 

per fax 071-5146091 
of inleveren op 

Meijerskade 14. Per e-mail 
kan ook: uitgeverijginkgo@xs4all.nl 

Uitsluitend geldig indien ontvangen 
vóór 15 oktober 2006.

“Boom in de buurt” 
Misschien wel de meest gelezen rubriek in de Wijkkrant!

Medio november verschijnt bij uitgeverij Ginkgo “Bomen 
in de buurt”. De artikelen uit de Wijkkrant nu geactuali-

seerd en aangevuld met veel interessante informatie.

Tekst en illustraties door Rinny E. Kooi, foto’s en 
vormgeving door Jos Versteegen.

De Professoren- en Burgemeesterswijk op een andere 
manier bekeken. Leerzaam voor wie meer wil weten 

over boomsoorten en hun plaats in biologie, 
geschiedenis, volkskunde, cultuur, literatuur, 
religie en gebruik. 

Ca. 150 pagina’s, full color, gebonden en genaaid 
in luxe editie, voorzien van 
een wijkplattegrond met 

een wandelroute langs de 
beschreven bomen.

Verkoopprijs: € 19,50 
Verkrijgbaar in de boekhandel.

RESERVEER NU 
                UW EXEMPLAAR

Hierbij reserveer ik  . . .  x  exem-
plaar(en) van Bomen in de buurt

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mailadres:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

telefoonnummer:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lid van de wijkvereniging ja / nee

Uitsluitend voor inzenders van 
bovenstaande bon bieden wij 
het boek aan voor de speciale 
intekenprijs van € 17,00. Leden 
van de Vereniging Professoren- 
en Burgemeesterswijk krijgen 
een extra korting van € 1,00.

RESERVEER NU RESERVEER NU RESERVEER NU 

Verkrijgbaar in de boekhandel.Verkrijgbaar in de boekhandel.Verkrijgbaar in de boekhandel.

RESERVEER NU RESERVEER NU RESERVEER NU 

“Boom in de buurt” 
Misschien wel de meest gelezen rubriek in de Wijkkrant!

Medio november verschijnt bij uitgeverij Ginkgo “Bomen 
in de buurt”. De artikelen uit de Wijkkrant nu geactuali

seerd en aangevuld met veel interessante informatie.

Tekst en illustraties door Rinny E. Kooi, foto’s en 
vormgeving door Jos Versteegen.

Verkoopprijs: € 19,50 
Verkrijgbaar in de boekhandel.

                UW EXEMPLAAR

Verkrijgbaar in de boekhandel.
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Het afgelopen voorjaar heeft de gemeente Leiden gewerkt 

aan verbetering van de kwaliteit van het water tussen de 

Uhlenbeckkade en de Meijerskade. Of het werk al positief 

effect heeft kan men betwisten maar, het is nu veel leuker 

om langs die sloot te wandelen dan vorig jaar.

In de wijkkrant van september 2005 stond al eens een artikel 

over dat watertje. In het voorjaar van 2005 was het water be-

dekt met een dikke laag kroosvaren. Ook waren veel water-

organismen verdwenen. Het water was in de loop der jaren 

voedselrijk geworden. Dat was onder andere veroorzaakt door-

dat het regenwater tegenwoordig veel voedsel bevat (zure re-

gen) en doordat veel resten van hondenpoep betrekkelijk snel 

in het water kwamen.

In april 2006 zijn meer natuurlijke oevers in de vorm van dras-

bermen aangelegd. Die drasbermen hebben een waterzuive-

rend effect. Ook komen daardoor de resten van hondenpoep 

minder snel in het water. Daarnaast is de doorstroming van 

het water met andere sloten in de wijk verbeterd. Tenslotte zijn 

er extra depodogs voor hondenpoep neergezet. 

Er is nu wel een laag ‘gewone kroos’ in het water maar die dik-

ke laag kroosvaren (dat is een ander plant) van het vorige jaar 

is nog niet teruggezien. Langs de oever zijn allerlei soorten 

planten aangeplant die 

er voorheen niet ston-

den. Daarnaast komt 

een aantal soorten te-

rug die er voorheen ook 

groeiden: riet, kalmoes, 

zwanebloemen, blaar-

trekkende boterbloem, 

grote waterweegbree, 

diverse soorten biezen 

enz. In het water bloei-

en de waterlelies. Ook 

zie je heel veel dieren ( 

waterkevertjes, insec-

ten larven, bloedzuigers, 

slakken, enz.) in het wa-

ter rondzwemmen. Als 

de ingezette verbetering 

doorgaat, worden het 

water en de omgeving 

voedselarmer. Wie weet 

Drasbermen met waterzuiverend effect

Uhlenbeckkade krijgt nieuwe oevers
Rinny E. Kooi

De weidekringzwam vormt de heksenkring
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groeien er dan in de toekomst wel moerasorchideeën langs de 

oever.

Een wandeling langs deze sloot is echt aan te raden. En kijk 

dan bij de depodog bij het bruggetje even in het gras onder 

de els. Daar groeit al een aantal jaren een heksenkring met 

een diameter van ongeveer drie meter van de weidekringzwam 

(Marasmius oreades). Vaak is deze zwam te zien, of een kale cir-

kellijn van één cm breed in het gras die aan diens aanwezig-

heid herinnert. 

Naschrift auteur: En toen, twee weken na het schrijven van dit stukje 

kwam de gemeente met snoeimateriaal langs en is al het mooie weer 

afgemaaid. 

Veel moeite was dus voor niks geweest. Ik heb onmiddellijk een brief 

aan het College van B & W geschreven met als motto: Als iets mooi 

dreigt te worden moet je vooral zorgen dat het niet mooi wordt.
In het gras onder de els bij het bruggetje groeit al een aantal jaren een hek-

senkring met een diameter van ongeveer drie meter

Sinds kort nieuw gevestigd in onze wijk: 

Bij onze rijschool kun je in een prettige sfeer 
en op ontspannen wijze leren autorijden in je 
eigen tempo volgens de nieuwste lesmethoden. 
Les volgens de RIS-methode (Rijopleiding In 
Stappen). Aanbevolen door het CBR. 

Lessen per uur € 35,-. 1,5 uur les voor € 50,-. 
Aantrekkelijke pakketaanbiedingen! 

Kijk op www.drive4all.nl of bel 
06-22682485 voor meer informatie. 

Loek Groenewegen, van Bemmelenstraat 9 

� N I E U W  I N  D E  W I J K�

M a b e l l e ’ s
T U I N O N D E R H O U D  E N  - O N T W E R P  

Mabelle Weterings 
Stieltjesstraat 39 
2313 SJ  Leiden 

tel: (071) 5142695 / 06-12645216 
e-mail: mabelles-tuin@hetnet.nl
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Optredens in de Lorentzhof
                                                          

Datum Tijd Naam groep

Wo.27-09-06 19.30 uur Mondorgelclub Excelsior

Do.28-09-06 14.30 uur Bingo

Ma.02-10-06 10.15 uur Optreden 3-Oct.Ver.

Di.03-10-06 14.30 uur 3 October-optocht

Di.10-10-06 19.30 uur St.Muziek in Huis klassiek concert fluit en harp 

Di.17-10-06 19.30 uur Gemengd Koor Divertimento

Vr.20-10-06 16.00 uur Borreluur

Di.24-10-06 19.30 uur Breetbeeld dia-show Noorwegen

Do.26-10-06 14.30 uur Bingo

Di.31-10-06 14.00-15.00 uur Voorverkoop bazaar

Wo.01-11-06 10.00 uur Bazaar

Ma.06-11-06 10.00 uur Modeverkoop Ceciliamode

Di.14-11-06 19.30 uur Ensemble Cantabilé

Do.16-11-06 12.15 uur Boerenkoolmaaltijd

Di.28-11-06 19.30 uur Rumor di Mare

Do.30-11-06 10.00 uur Tap schoenenverkoop

Ma.04-12-06 19.30 uur Sint Nikolaasfeest

Di.12-12-06 19.30 uur Kerstkoor candles

Wo.13-12-06 16.30 uur Kerstborrel PCC

Vr.15 of za.16-12-06 14.00 uur Kerstmarkt

Wo.20-12-06 19.30 uur C.O.K. Halleluja

Do.21-12-06 17.30 uur Kerstdiner

Vr.22-12-06 14.30 uur Kerstviering

Di.26-12-06 10.15 uur Koffie + borreltje

Vr.29-12-06 14.30 uur Eindejaarsdienst

Zo.31-12-06 14.30 uur Oudejaarsmiddag

  

Bijzonderheden inzake optredens bij Zorgcentrum Lorentzhof 2006.

Lorentzhof 1, Leiden. Telefoon: 071-5149545
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Deze keer is de rubriek De Professor gewijd aan Hendrik 

Willem Bakhuis Roozeboom. Niet Roozenboom, zoals het 

straatnaambord in de wijk ons graag wil doen geloven. 

Deze professor werd geboren in Alkmaar op 24 oktober 

1854 en stierf te Amsterdam op 8 februari 1907. Bij zijn 

overlijden had hij elf jaar hoogleraarschap achter de rug; 

in 1896 had hij de plaats van Van ‘t Hoff ingenomen aan de 

universiteit van Amsterdam.

Hendrik is het enige kind van Jan Hen-

drik Bakhuis Roozeboom (officieel Bak-

huys Rooseboom, in beide gevallen 

is de letter ‘n’ in de achternaam niet 

aanwezig), boekhouder te Alkmaar en 

Maria Rensen. Na de Alkmaarse HBS, 

waaraan in 1872 slaagt, studeert hij 

twee jaar Latijn en Grieks, dit om toe-

gang tot universitaire colleges te kun-

nen verkrijgen. In deze periode wordt 

hij assistent van Jacob van Bemme-

len, directeur van een HBS en onder-

zoeker naar de bodemgesteldheid in 

de IJ-polders. Na zijn toelatingsexa-

men kan Bakhuis Roozeboom in Leiden 

gaan studeren, maar financiële midde-

len daartoe ontbreken hem op dat mo-

ment. Tot 1878 werkt hij daarom in een 

chemische fabriek in Den Haag. Maar daaraan komt abrupt 

een einde. Een verwoestende brand legt deze fabriek in de as 

en maakt Hendrik werke-

loos. Met de nodige ken-

nis, opgedaan in de fabriek, 

wordt hij opnieuw (college-

)assistent van Van Bemme-

len, inmiddels hoogleraar 

aan de universiteit van Leiden en krijgt hij 

alsnog de kans om daadwerkelijk met zijn 

studie te beginnen.

Levenswerk

Het is 23 april 1879 als Hendrik in het hu-

welijk treed met Catharina Elisabeth Wins. 

De Professor    Hans Elstgeest

Hendrik Willem Bakhuis Roozeboom

Zij kregen zes nakomelingen: vier zoons, twee dochters. 1 mei 

1882 legt Bakhuis Roozeboom zijn doctoraal examen af. In-

middels is hij dan al een jaar leraar aan de Gemeentelijke HBS 

voor meisjes te Leiden. Op de Leidse Garenmarkt staat nog al-

tijd het prachtige gebouw van deze voormalige HBS, later be-

kend als de ‘Louise de Coligny’ (zie kader). 

7 juni van het jaar 1884 promoveert hij 

op zijn dissertatie over dissociatiever-

schijnselen van sommige gashydraten 

bij Van Bemmelen. (Dissociatie bete-

kent dat verbindingen in eenvoudiger 

bestanddelen uiteenvallen. Gashydra-

ten zijn vaste stoffen die zich delen in 

een vloeistof en een gas bij verhitting). 

J.D. van der Waals helpt Bakhuis Roo-

zeboom in 1886 met zijn onderzoe-

kingen die betrekking hadden op de 

dissociatieverschijnselen en wijst hem 

op de ‘fasenregel’, die door J.W. Gibbs 

- een Amerikaans natuurkundige - is 

gepubliceerd. Met deze fasenregel kon 

Bakhuis Roozeboom zijn onderzoe-

kingen theoretisch onderbouwen. Als 

Bakhuis Roozebooms levenswerk mag 

dan ook de fasenleer beschouwd worden. Hij en Gibbs zijn de 

grondleggers van deze leer. 

Geloof

Tot 1893 is hij privaat-

docent, waarna hij 

lector in de fysische che-

mie wordt. In 1896 vertrekt de briljante Van ‘t 

Hoff - tot dat moment hoogleraar te Amsterdam 

- naar Berlijn, alwaar hem een leerstoel in de 

chemie is aangeboden. De leeggekomen plaats 

in Amsterdam wordt aan Bakhuis Roozeboom 

gegund. Zijn onderzoek richt zich inmiddels 

naar mengkristallen, dit was hij in Leiden al ge-

start. Nog voor zijn vertrek naar Amsterdam vat 

Straatnaambord Amsterdam

Straatnaambord Leiden

Hendrik Willem Bakhuis Roozeboom
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hij het idee op om zijn onderzoeken met betrekking tot de fa-

senleer en zijn chemische toepassingen te publiceren. 

Bakhuis Roozeboom was een man die veel waarde aan zijn ge-

loof hechtte en hoewel in die tijd de ‘moderne wetenschap’ 

en het geloof niet bepaald hand in hand gingen, wist hij beide 

met elkaar te combineren door de oprichting in 1895 van de 

Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen. Bui-

Meisjes HBS
De HBS voor meisjes was ontstaan door omzetting van 

de vier hoogste klassen van de mulo aan de Boommarkt 

naar de vier laagste klassen van deze meisjes HBS. Leek 

in eerste instantie de school bedoeld voor ‘chique jon-

ge dames’, in de loop der jaren veranderde dat tot zelfs 

in 1965 jongens op ‘het Louise’ toegelaten werden. De 

school verhuisde later naar de Kagerstraat waar ze nog 

tot de jaren negentig heeft stand gehouden maar toen 

werd opgenomen in een fusie met een aantal andere 

schoolgemeenschappen. Dit resulteerde in de oprich-

ting van het huidige DaVinciCollege. Bakhuis Rooze-

boom had een eeuw eerder de school al verlaten; op 

het moment van zijn benoeming tot hoogleraar in de 

hoofdstad.

Nazomerborrel voor buren

Bewoners van de Burggravenlaan hielden 
op zaterdag 9 september een nazomer-
borrel. De wijk is wat dat betreft erg ac-
tief. Er zijn veel straten waar bewoners 
zelf feesten organiseren voor hun straat. 

HBS Garenmarkt, hier gaf Bakhuis Roozeboom les

ten alle onderzoekingen op gebied van de fasenleer en al zijn 

toepassingen verrichtte hij ook een aantal onderzoekingen op 

onder meer het gebied van drink- en zeewater en middelen om 

schilderijen te herstellen.
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Welkom in de rijwielstalling van DZB Leiden 
bij station Leiden Lammenschans

De stalling, geëxploiteerd door DZB Leiden, 
biedt u de zekerheid uw fiets of bromfiets 
terug te vinden zoals u hem heeft achtergelaten.

Extra service
Voor al uw fietsreparaties tegen aantrekkelijke prijzen.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag : 06.00 – 20.00 uur
Zaterdag/ feestdagen: 08.00 – 20.00 uur
Zondags gesloten

Waar kunt u ons vinden ?
Kamerlingh Onnesplantsoen 5  
(bij station Leiden Lammenschans)
Telefoon: 071 - 513 06 35 

T E E U W E N    VERZEKERINGEN BV

HET ZEKERE 
VOOR HET 
ONZEKERE

DE SITTERLAAN 89
LEIDEN
TEL. 071-5149967
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Antieke schatten uit

Roomburg

Archeoloog Carlo Ruktjes heeft voorwerpen opgediept uit 
de grond in park Roomburg. Zo vond hij een hele bijzondere, 
maar helaas versleten, munt. En een spinsteentje dat gegla-
zuurd is (niet op foto). Er zit een barst in beiden maar ze zijn 

nog heel. Rutjes heeft goede hoop dat er nog een paar munt-
jes en wat gebruiksvoorwerpen te vinden zijn in de verplaats-

te grond. Volgens hem zitten bij zijn vondsten in ieder geval 
spullen uit verschillende eeuwen tussen. 

Nieuw clubhuis voor speeltuinvereniging

Het veelbesproken gebouwtje in Speeltuin De Speelschans is op 10 juni geopend. Het is het nieuwe onderkomen voor buitenschoolse opvang 't Kasteel en 
het nieuwe clubhuis voor de speeltuinvereniging. 
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Burgerbal 2006: op zondag 17 september was het weer zo-
ver. De temperatuur was gezakt, lekker voor de tientallen 
voetballertjes en voetballers. Kleurrijk, gezellig en fana-
tiek, zo was de geweldige sfeer.

De opening van de nieuwe voetgangers- en fietsersbrug over het Rijn-
Schiekanaal was gepland voor vrijdag 15 september. Op de valreep ble-

ken de papieren niet in orde. Dus de festiviteiten zijn uitgesteld.

Een avondwinkel in het stationsgebouwtje Lammenschans?
Iemand schijnt dat plan te hebben.
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Voor al uw: 
� Dakwerk (pannen, bitumen en kunststof) 
� Lood, zink en koperwerk 
� C.V.
� Gas
� Water
� Riolering
� Badkamers

Vrijblijvend een prijsopgaaf 
Geen voorrijkosten! 

Sjardin & Linden Loodgieters 
Tel: 071-5284349 
Fax: 071-5284351
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Oproepjes
Open Podium in Vredeskerk

Maakt u muziek en zou u anderen wel eens wat willen laten 

horen? Het Open Podium in de Vredeskerk is de ideale gele-

genheid om dit te doen. Het Open Podium wordt dit jaar ge-

houden op zondagmiddag 5 november van 15.00 – 17.00 uur. 

In een informele sfeer kunt u gezongen of instrumentale mu-

ziek ten gehore brengen, solo of in ensemble verband. Er is 

ruimte voor een grote verscheidenheid aan muziekstijlen: klas-

siek, jazz of pop. De beide instrumenten van de Vredeskerk, de 

Grotrian-Steinweg vleugel en het Van der Linden orgel, staan 

daarbij tot uw beschikking. Geef u op vóór 1 oktober bij Peter-

Bram ’t Hoen, e-mail: peterbram @ tiscali.nl; telefoon (071) 

522 19 15. 

Natuurlijk bent u ook van harte welkom om te komen luisteren 

want publiek is nodig om het Open Podium te laten slagen. 

Toegang is gratis.

Auto delen

Heeft u een (tweede) auto die in de weekenden bijna altijd stil 

staat? 

Wij zoeken een deelauto voor af en toe in het weekend. Uiter-

aard tegen een passende vergoeding (incl. verzekering)en in 

overleg.

Rutger Pol en Marjolein de Groot

telefoon 071-5212044

Kamer gezocht

Rustige jongeman uit Goes gaat in Leiden studeren en zoekt 

kamer.

Wie heeft een plek? 06-23866740

Schildersclub

Oproep voor mensen die zin hebben om tekenen en schilderen 

te leren in een groepje 50-plussers. De lessen vinden plaats op 

Woendagochtend van 10 -12 uur in een zaal bij de hockeyclub 

Roomburg aan de Van Vollenhovekade. Belangstellenden kun-

nen op woensdagochtend binnenlopen om te komen kijken. 

Inlichtingen 071-5132462

Kiek in de pot
uw traiteur

Dagverse maaltijden
Party-schalen Buffetten   

High-tea’s Soiree’s

Diners Lunchgerechten 

Delicatessen Kaasspecialiteiten

HET ENIGE ADRES VOOR DE
ORIGINELE LEIDSE HUTSPOT
MET KLAPSTUK     bestel tijdig

Hogewoerd 79 2311 HG Leiden
Tel 071-5120608

internet:winkelstadinbeeld.nl
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DE BURGEMEESTERSWIJK BESTAAT 100 JAAR

Feestje!
voor alle leeftijden

zaterdag 11 november 2006
Aula Gymnasium Fruinlaan
Zaal open vanaf 20.00 uur

Blue Tone Big Band
(groot orkest met zangeres
speelt bekende muziek vanaf de 
bevrijding tot heden)

Chevy Rockers
(lekker swingen op bekende 

covers)

+ Surprise-optreden
+ unieke historische films uit de wijk

en de grote foto-tentoonstelling

Kaarten à €7.50 verkrijgbaar bij de volgende verkooppunten:
Buurtwinkels Vahrmeijer (Cobetstraat), Van Zelm (Van’tHoffstraat), DA Drogist (Zeemanlaan)

of bij één van de contactpersonen.


