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De gemeente Leiden gaat medische 

heroïne verstrekken aan een deel van de 

verslaafden die op dit moment al aan de 

methadonverstrekking door de stich-

ting voor verslaafdenzorg Parnassia 

meedoen. Deze proef zal gaan plaats-

vinden op dezelfde locatie als de metha-

donverstrekking, het voormalige Joodse 

Weeshuis aan de Rooden burgerstraat. 

Volgens de gemeente zal dit experiment 

geen extra overlast veroorzaken, maar 

onder de politieke partijen in Leiden 

is de mening over dit experiment ver-

deeld. Vooral de kosten en de nabijheid 

van de Lorentzschool roepen vragen op.

Op 1 november heeft het college van 

Burgemeester en Wethouders een plan 

gelanceerd om in Leiden een behandel-

eenheid medische heroïne te starten 

met 25 plaatsen. Die behandeleenheid 

zal worden ondergebracht in het voor-

malige Joodse Weeshuis en GGD-ge-

bouw in de Roodenburgerstraat, bij Par-

nassia. Hiervoor ontvangt de gemeente 

Leiden van het Rijk 650.000 euro voor 

2 jaar en legt daar uit eigen middelen 

hetzelfde bedrag bij. Totaal is er dus 1,3 

miljoen euro mee gemoeid.

Verslaafdenzorg en gezondheids-
centrum samen

Gemeente wil heroïne-
verstrekking in voormalig 
Joods Weeshuis

Kerstviering
De wijkvereniging en de bewoners 
van de Zeemanlaan heten u van har-
te welkom bij de kerstviering in de 
wijk. Op zaterdag 16 december om 
17.00 uur ontsteken we graag met 
u de lampjes in de grote kerstboom 
op het grasveld van de Zeemanlaan. 
We trakteren op glühwein, warme 
chocolademelk en allerlei kerstlek-
kers. Tot dan!

Op donderdag 30 november organiseerde de Gemeente Leiden een informatiebijeenkomst in Zorg-
centrum Lorentzhof voor buurtbewoners over het experiment met gratis heroïneverstrekking.  Hilde 
Barnhoorn (l) van Parnassia en wethouder Gerda van den Berg van Onderwijs, Welzijn en Zorg gaven 

uitleg. (Foto Mediabureau Leiden)
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Volgens de gemeente gaat het om 25 toekomstige patiën-

ten die allemaal afkomstig zijn uit het al op dezelfde locatie 

gevestigde methadonprogramma. Zij ontvangen medische 

heroïne en blijven daarnaast een zogenoemde ‘onderhouds-

dosis’ methadon ontvangen. Er is volgens de gemeente geen 

sprake van nieuwe patiënten.

Wel nieuw is dat de medische heroïne zeven dagen per week 

drie keer per dag moet worden verstrekt. In tegenstelling tot 

het huidige programma kunnen de verslaafden dus ook in 

het weekend aankloppen bij Parnassia. Dat gaat dan tevens 

gelden voor de methadon-ontvangers. De gemeente ver-

wacht dat hiermee juist overlast zal afnemen, omdat gebrui-

kers niet meer een weekenddosis meekrijgen.

De verslaafden die in aanmerking komen voor het program-

ma zijn mensen bij wie bestaande therapieën geen baat meer 

hebben, en waarbij deze zogenoemde farmacotherapeuti-

sche  interventie de laatste behandelmogelijkheid is. Het 

doel van de behandeling is het verbeteren van de lichame-

lijke en geestelijke gezondheid van de verslaafde.

De gemeente claimt dat er geen overlast zal voortvloeien uit 

deze nieuwe voorziening omdat er geen sprake is van een 

nieuwe groep verslaafden. Volgens het college van B&W krij-

gen de mensen in de huidige groep die er het slechtst aan 

toe zijn juist een beter programma aangeboden.

Goed idee

De PvdA-raadsleden in de gemeenteraad zijn voorstander 

van de verstrekking van medische heroïne. Hilde Jansen: 

“We zien bij landelijke proeven dat de leefomstandigheden 

Thomas van Duin
Voorzitter Vereniging 
Professoren- en Burgemeesterswijk

… vervolg van voorpagina

Mijlpalen
We gaan het jubileumjaar 2006 afsluiten. Honderd 

jaar Burgemeesterswijk heeft goed op de kaart ge-

staan. Hoogtepunten waren natuurlijk de uitgave van 

het boek Een wijk met Aanzien, de grote wijkreünie in 

juni en het mooie slotfeest in november. Het enthousiasme

en de betrokkenheid van bewoners waren hartverwarmend. 

Diverse voormalig wijkgenoten uit alle delen van het land, 

maar ook uit het buitenland hebben van zich laten horen. 

Ik hoop dat we in 2011 het 75jarig bestaan van de Profes-

sorenwijk net zo uitbundig kunnen vieren.

Er waren meer mijlpalen dit jaar. De Lorentzschool viert 

dat na 15 jaar wachten het besluit eindelijk is genomen om 

een nieuwe school te bouwen. In het komend voorjaar gaat 

de schop de grond in. Laat dit een project worden waarin 

school, omwonenden, gemeente en bouwers samen optrek-

ken om het bouwproces zo goed mogelijk te laten verlopen.

Ook is nu eindelijk bekend wat het college van Burgemees-

ter en Wethouders aanwil met het voormalig GGD-gebouw. 

De buurt heeft jarenlang ideeën aangedragen, maar kreeg 

nooit een besluit terug. Rond de gemeenteraadsverkiezin-

gen kwam nog het plan op voor een zorghotel. Maar het 

gaat een gezondheidscentrum worden met huisartsen, fysio-

therapie en apotheek, in combinatie met verslavingszorg. 

Organisatie Parnassia vestigt zich in het pand om dit te 

verzorgen. Ten derde wordt het heroïneproject hier geves-

tigd, als de gemeenteraad akkoord gaat. Wethouder Zorg 

en Parnassia voorspellen niet meer, eerder minder overlast. 

Omwonenden vinden dat erg optimistisch. De wethouder is 

bereid af te spreken dat vergroting van overlast kan leiden 

tot voortijdige stopzetting van het project en nodigt buurt 

en wijkvereniging uit om deel te nemen aan een beheer-

groep. Dat is natuurlijk cruciaal.

Tot slot hebben we een nieuw bestemmingsplan gepresen-

teerd gekregen dit jaar en de boodschap dat we beschermd 

stadsgezicht worden. De voorgang hiervan gaat traag. We 

weten dus nu al dat we in 2007 voor de uitdaging staan om 

buurt-, wijk- en stadsbelangen op een verstandige manier 

te wegen. 

Mag ik u eerst uitnodigen om samen op ons kerstfeestje op 

16 december het jaar definitief uit te luiden? Dat hebben 

we wel verdiend.
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van de verslaafden vooruit gaan. Het gaat vaak om oudere 

verslaafden, die dankzij de proef beter wonen en niet meer 

stelen om aan heroïne te komen. Omdat het landelijk gezien 

een succes was vinden we het ook een goed idee voor Leiden 

en hebben we daar drie jaar geleden al eens voorstellen voor 

gedaan om ook Leiden te laten kiezen voor zo’n proef. We 

zijn blij dat het project hier nu komt.”

Alleen blijkt het allemaal wat duurder dan gepland: “Het kost 

de gemeente Leiden ook veel geld, dat hadden we vooraf niet 

voorzien. Maar ik vind wel dat we moeten doorgaan en zien 

of het helpt. We moeten die investering doen. En het is een 

tijdelijk project.” De PvdA is ook tevreden over de keuze van 

de locatie: “Op zich is het voormalige Joodse Weeshuis een 

goede plek. Ik ga er niet bij voorbaat al van uit dat het uit 

de hand loopt. Het is tenslotte in handen van professionele 

mensen.”

Jansen heeft begrip voor de zorgen in de buurt, maar denkt 

dat de overlast goed in de hand is te houden. “We zitten er 

tenslotte allemaal bovenop. Er zal meer worden gesurveil-

leerd en net als bij het Nuon-terrein gebeurd is, kunnen we 

een convenant sluiten met de buurt. Hierin kunnen bijvoor-

beeld afspraken worden gemaakt waarbij buurtbewoners 

een telefoonnummer kunnen bellen zodat ze bij calamiteiten 

direct contact hebben met een verantwoordelijke.”

Zij benadrukt dat het nog niet zeker is dat de plannen door-

gaan, er moet nog een officieel besluit worden genomen. De 

PvdA-fractie wil in ieder geval dat de proef doorgaat. “Het is 

tenslotte een proef van twee jaar. En daarbij is het de vraag 

of het gedurende die tijd in het GGD-gebouw blijft, want eind 

2007 zijn de voorzieningen in het voormalige Nuon-gebouw 

gereed. Het zou dan ook daar kunnen.”

Dat de heroïneverstrekking plaats zou moeten vinden naast 

een school vindt de PvdA geen bezwaar. Jansen: “Waarom 

zou je kinderen niet confronteren met mensen die er anders 

uitzien? Ik heb er wel moeite mee om je steeds bij voorbaat al 

zorgen te gaan maken. Het moet toch ergens gebeuren. De 

ene keer is het naast je deur, en dat is vervelend, de andere 

keer is het ver van je huis, en dan merk je er niets van.”

Niet blij

Voor de CDA-fractie in de Leidse gemeenteraad zitten er 

verschillende aspecten aan de voorgenomen medicinale 

heroïneverstrekking waar de raadsleden grote moeite mee 

hebben. Volgens Moniek van Sandick, die namens het CDA 

zitting heeft in de commissie Onderwijs en Samenleving, is 

haar fractie niet blij met medische heroïneverstrekking in 

het algemeen, is de oplossing duur, is de locatie naast de 

Lorentzschool ongelukkig en gaat het tenslotte om een op-

lossing waarbij de overheid  mensen bewust steunt in hun 

verslaving.

Van Sandick: “Mogelijk is een klein deel van de 25 verslaaf-

den gebaat bij deze oplossing. Maar moet dat voor een be-

drag van 1,3 miljoen euro? Het CDA ziet liever dat dit bedrag 

gebruikt wordt voor een gebruikersruimte voor alle zwaar 

verslaafden in het Nuon B gebouw.” 

Ook is lang niet zeker dat de overlast voor de omwonenden 

meevalt. “Het zijn  mensen met een lang strafdossier, die 

daar drie keer per dag komen. We zijn daarbij afhankelijk van 

Parnassia en de politie om alles in goede banen te leiden. Bij 

calamiteiten is er geen snelle hulp mogelijk.”

Van Sandick heeft uitgebreid gesproken met Parnassia in 

Leiden en Den Haag, waar een dergelijke proef al langer 

speelt. “Een van de argumenten van Parnassia is dat ze de 

verslaafden op deze manier beter in de kraag kunnen vatten. 

Maar dat argument is bij de introductie van de methadonver-

strekking ook gebruikt en dat is niet gelukt. Waarom zou dat 

nu wel gaan lukken?”

Overigens is het CDA niet per definitie tegen een oplossing 

voor verslaafden in de Burgemeesters- en Professorenwijk: 

“Het NIMBY-effect (Not in MyBackyard-red.) geldt voor  elke 

wijk in Leiden, ook voor deze. De Burgemeesterswijk heeft 

echter nu wel ervaring met de methadon verstrekking. Ze 

weten waar ze over spreken, dat moet erkend worden.” 

Van Sandick vindt de nabijheid van de Lorentzschool een 

probleem. “De zorgen zijn wel degelijk gerechtvaardigd waar 

het gaat om jonge kinderen,  vooral de kinderen die (voor het 

eerst) zonder begeleiding naar school gaan en met de ver-

slaafden worden geconfronteerd. Dat heeft mijn grote zorg.”

Uiteindelijk zou volgens het CDA methadonverstrekking met 

de stevige begeleiding voldoende moeten zijn, omdat op die 

manier iets aan de heroïneverslaving wordt gedaan. “Medi-

Tijdens de informatieavond uitten vele buurtbewoners hun zorg over de 
toename van overlast door verslaafden (Foto Mediabureau Leiden)
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sche heroïneverstrekking houdt mensen in hun verslaving. 

Methadongebruik is in ieder geval een poging om daaruit te 

komen.”

Risico’s

Ook de fractie van D66 heeft grote problemen met de voorge-

nomen locatie voor de heroïneverstrekking. Lise Lotte Kerkhof, 

woordvoerder Onderwijs en Samenleving: “We vinden deze 

locatie niet geschikt. Deze mensen komen hier straks drie keer 

per dag hun behoefte vervullen. De kans is daarbij groot dat 

ze daar in de korte tussentijden niet weg zullen gaan. Met een 

school en veel kinderen voor de deur is dit een experiment met 

teveel risico’s. Wij vinden experimenteren met verslaafden 

prima, maar we willen geen experimenten met kinderen.”

Voor de fractie van de SP daarentegen is de locatie in de buurt 

van een school geen probleem. Roos van Gelderen: “Gezien de 

groep die er gebruik van maakt verwachten we weinig overlast. 

En zeker omdat het gaat om een experiment met een kleine 

groep mensen vind ik niet dat we ons zorgen hoeven te maken.”

Bovendien, aldus Van Gelderen, moet de proef ergens plaatsvin-

den. Overigens is het definitieve standpunt van de SP nog niet 

bepaald. “We staan er op zich positief tegenover, maar willen 

ons er nog wel verder in verdiepen. Zo hebben de bewoners ook 

nog inspraak bij een bewonersbijeenkomst. Tot nu toe lijkt het 

erop dat de locatie een logische keuze is.”

Voor de introductie van medische heroïneverstrekking heeft de 

SP al veel eerder gekozen. “We zijn in de vorige periode al ak-

koord gegaan met de proef, en de combinatie met de plek, waar 

al methadonverstrekking plaatsvindt, lijkt ons op het eerste 

gezicht goed.”

Bij monde van Richard Roos laat de fractie van de ChristenUnie 

Leiden weten in het geheel tegen experimenten met gratis he-

roïneverstrekking te zijn. “Onze fractie heeft hierover ook een 

voorbehoud gemaakt in het Collegeprogramma. Wij vinden dat 

het voor deze mensen niets oplost. In feite wordt hun verslaving 

met gemeenschapsgeld in stand gehouden. Wat ons betreft 

worden de benodigde gelden –want het is een zeer duur pro-

ject- ingezet om de mensen van hun verslaving af te helpen.”

Informatie

Renate de Vries, directeur van de naast het voormalige wees-

huis gelegen Lorentzschool, vindt de voorgenomen plaats van 

heroïneverstrekking in eerste reactie geen gelukkige locatie. Zij 

is nu in overleg met de ouders van haar leerlingen en wil haar 

definitieve standpunt laten afhangen van die gesprekken én de 

informatie die de gemeente gaat verstrekken.

De Wijkvereniging maakt zich zorgen over de plannen van de 

gemeente, en heeft naar aanleiding van de door de wethouder 

ontvouwde plannen vooral nog veel vragen. Voorzitter Thomas 

van Duin vraagt zich af of de directe omgeving van het voorma-

lige weeshuis door dit experiment niet een verzamelplaats voor 

verslaafden gaat worden, zeker gezien de aard van de doel-

groep: het zijn vaak mensen met meerdere problemen, waaron-

der alcoholverslaafden en psychiatrische patiënten. Vooral de 

aanwezigheid van honderden kinderen in het nieuwe school-

gebouw van de Lorentzschool is een probleem. Niet duidelijk is 

vooralsnog wie verantwoordelijk is voor het toezicht buiten het 

gebouw.

Van Duin: “En waarom dit pand, als een deel van de verslaafden 

ook gebruik gaat maken van de nieuwe daklozenvoorziening op 

het Nuon-terrein? Burgemeester Lenferink heeft in het Leidsch 

Dagblad gezegd dat hij geen gebruikersruimte wil in het daklo-

zenopvangcomplex, omdat de begrote kosten van 600.000 euro 

niet in relatie staan tot het verwachte rendement in de vorm van 

vermindering van overlast voor de omgeving. Waarom neemt 

hij dan nu toch dit besluit in een woonbuurt, voor het dubbele 

bedrag?” Voor de Wijkvereniging is het ook cruciaal dat nu ein-

delijk de bestemming van het gehele pand wordt gekozen. “Or-

ganisatie Parnassia gaat zich met haar verslaafdenzorg geheel 

vestigen in dit pand. En er komt een eerstelijns gezondheids-

centrum met huisartsen, fysiotherapeut en apotheek. Dat lijkt 

me denkbaar, maar ook dan zal eerst bekeken moeten worden-

hoeveel bezoekers en parkeerdruk dit gaat opleveren. Het wordt 

druk in de buurt”.

Ook de Wijkvereniging wil graag meer informatie, bijvoorbeeld 

over ervaringen elders met dergelijke projecten. Wanneer de 

gemeenteraad instemt met het plan pleit Van Duin voor een 

overleg tussen gemeente, politie, Parnassia, buurt en Wijkver-

eniging. Daarbij zouden er frequent evaluatiemomenten moe-

ten worden ingebouwd, die eventueel het einde van het project 

kunnen betekenen. “Kortom, we zeggen niet meteen nee, maar 

we hebben wel veel vragen en zorgen.”

Marco van der Hoeven
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Aan de nieuwbouw van Lorentzhof wordt ‘achter de 

schermen’ voortdurend gewerkt. Magda Louwerse van 

Lorentzhof en Miriam van Dijk, architect van woningstich-

ting Ons Doel, leggen uit hoe de stand van zaken op dit 

moment is.

Met de gemeente, Ons Doel en andere instanties en per-

sonen die betrokken zijn bij de nieuwbouw wordt frequent 

overlegd. Ook het bestuur van de wijkvereniging proberen we 

regelmatig bij te praten over de ontwikkelingen. Ons Doel en 

Lorentzhof participeren in een 

projectgroep van de gemeente 

waarin gesproken wordt over 

de randvoorwaarden voor deze 

ontwikkelingen. Het nieuwe 

bestemmingsplan is een van de 

onderwerpen waarover gespro-

ken wordt. 

Daarnaast proberen we meer 

vorm te geven aan het nieuwe 

wijkservicecentrum. De wens 

is om dit centrum echt een 

functie voor de wijk te geven. 

Inmiddels zijn er een aantal 

gesprekken geweest met even-

tueel toekomstige huurders van 

ruimte in het nieuwe wijkser-

vicecentrum. Zo is er overleg 

geweest met een groep huis-

artsen, met een fysiotherapie 

praktijk, apotheek, pedicure en 

kapsalon.

Om meer grip te krijgen op de stedenbouwkundige situatie 

wil Lorentzhof een architect een verkennende studie laten 

doen. Vijf architectenbureaus zijn uitgenodigd voor deze se-

lectie en gevraagd om hun visie op de ontwikkeling te geven. 

Zowel over de stedenbouwkundige uitgangspunten als over 

architectuur, doelgroep en proces. Op maandag 30 oktober 

hebben deze visiepresentaties plaatsgevonden. Hierbij waren 

directie en management van Lorentzhof en Ons Doel aan-

wezig, maar ook andere medewerkers van Lorentzhof , een 

vertegenwoordiging van de Cliëntenraad en een vertegen-

woordiger van de vrijwilligers. Uiteindelijk is in week 46 een 

beslissing genomen en is er een architectenbureau gekozen, 

waarmee nog verder onderhandeld gaat worden. De eerstvol-

gende stap zal nu de stedenbouwkundige studie zijn waarin 

de contouren van de nieuwe ontwikkeling duidelijk moeten 

worden.

Het is de bedoeling om vóór het einde van het jaar de directe 

buren van Lorentzhof uit te nodigen voor een informele bij-

eenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt besproken op 

welke manier Lorentzhof omwonenden het beste kan infor-

meren en/of betrekken bij de ontwikkelingen. Het vormen van 

een soort klankbordgroep, die in het kader van de nieuwbouw 

van Lorentzhof als aanspreekpunt kan fungeren voor de wijk, 

zou een mogelijkheid zijn. Verder zal in het voorjaar -als er 

concretere plannen zijn- een bijeenkomst worden georgani-

seerd voor de gehele wijk.

Nieuwbouwplannen Lorentzhof krijgen 
steeds meer vorm
Magda Louwerse en Miriam van Dijk
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“In the mood …” zong de voltallige Blue Tone Bigband, en 

in the mood waren de honderden aanwezigen op zaterdag 

11 november zeker! Het slotfeest van het honderdjarig 

bestaan van onze wijk mag met recht een groot succes 

genoemd worden. 

Tientallen vrijwilligers hebben zich ingezet om de aula van het 

Gymnasium om te toveren in een fraaie balzaal, met prachtige, 

oosters aandoende versieringen. Het was leuk om te zien, dat 

zoveel jongeren daar hard aan mee hebben geholpen. Wie 

de bar- en cateringploeg in actie zag, klaagt niet meer over 

de jeugd van tegenwoordig! Van jong tot oud, heel veel wijk-

bewoners waren aanwezig voor een avond uitbundig dansen, 

bijpraten en, natuurlijk, genieten van films en tentoonstelling. 

Een wijkbewoonster speelde het zelfs klaar om jong én oud 

aanwezig te zijn: het schattige peutertje dat op de film van de 

heer Harteveld haar eerste wankele stapjes zette, zorgvuldig 

begeleid door haar broertjes (die tot verbazing van sommige 

jongeren in korte broek liepen,  maar wel met jasje en dasje! 

“Ja, jongens, dat droegen wij vroeger allemaal, ik heb zo’n pak 

ook nog gehad” mijmerde bestuurslid en webmaster Frans 

Hoek).  Datzelfde meisje zwierde nu, nog even charmant maar 

wel bijna 70 jaar ouder, over de dansvloer. Het levende bewijs, 

dat het in onze wijk goed opgroeien is! De feestelijkheden zijn 

tot diep in de nacht doorgegaan en van alle kanten hoorden 

we: “Geweldig, kunnen we hier geen jaarlijkse traditie van 

maken!” We zullen in ieder geval  voorzitter Thomas van Duin 

regelmatig herinneren aan zijn belofte, dat we over 5 jaar het 

75-jarig bestaan van de Professorenwijk ook gaan vieren! Ge-

zien het succes van deze avond moet het bal dan ook zo snel 

mogelijk rond zijn!

Groots eeuwfeest sluit jubileumjaar af
Coco Hoek

Dansen tot je erbij neervalt

Het feestcomité wordt in de bloemen gezet

Swingband Chevy RockersBlue Tone Big Band
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• Bij het jubilieumfeest waren 350 mensen aanwezig

• De jongste was 10 jaar, de oudste 91 jaar

• De schitterende versiering is gratis beschikbaar  

 gesteld door de Indonesische cadeauwinkel   

 TEMPAT OOOOM PIET, Levendaal 119, zonder

 winstoogmerk, opbrengst voor goede doelen in

 Indonesië

• Het feestcomité bestond uit: Ime Dekker, Brigitte  

 van Elburg, Lucienne Usman en Hendrik van San- 

 dick

Twee jonge meisjes van de cateringDe eerste dansparen

De tentoonstelling van oude foto’s uit de wijkAdemloos genieten van historische wijkfilms

Het komisch duo in de weer
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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

In de Professoren- en Burgemeesterswijk 
gevestigd:

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 
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Het is mooi geweest: na zeven jaar stapt Jan Burgmeijer 

uit het bestuur van de wijkvereniging. Dat levert naast een 

zee aan vrije tijd, ook eindelijk een lege garage op. 

“We waren net verhuisd van Alphen a/d Rijn naar Leiden, toen 

ik de oproep zag van Thomas van Duin. Hij zocht bestuurs-

leden voor de wijkvereniging. Ik was jarenlang bestuurslid 

geweest van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond en 

voor de vergaderingen moest ik soms het hele land door. Het 

leek me leuk om nu iets in mijn eigen buurt te gaan doen. We 

traden in 1999 met een heel nieuw bestuur aan en we zijn een 

hecht team gebleven. Binnen het bestuur hebben we allemaal 

onze eigen taak, maar we beslissen met elkaar over grote za-

ken zoals het ontwikkelen van beleid. Dat de vereniging nu zo 

veel leden heeft, van 480 in 2001 naar 780 in 2006, zie ik dan 

ook als verdienste van het hele team. We vergaderen een keer 

per maand, maar buiten die bestuursvergaderingen hebben 

we natuurlijk onderling ook veel contact. Vaker bij elkaar ko-

men zou misschien meer ruimte geven voor reflectie; nu gaan 

de discussies vaak over actuele zaken en thema’s.”

Feestverlichting

Naast het ‘gewone’ werk van een secretaris (maken van notu-

len en jaarverslag, verzorgen van alle correspondentie, bijhou-

den van de ledenadministratie), springt Jan ook bij als er an-

dere klussen zijn. “Misschien zeg ik te snel ‘ja’ als me om hulp 

wordt gevraagd. Ach, je moet toch een beetje gek zijn en ervan 

houden om je handen uit de mouwen te steken!”   

Een deel van Jans huis wordt gebruikt als opslag voor de admi-

nistratie en de boeken van de vereniging. “Het verschijnen van 

die twee boeken over de geschiedenis van onze wijk zie ik als 

hoogtepunten van de afgelopen jaren. Ik ben er echt trots op 

dat we dat als wijkvereniging voor elkaar hebben gekregen.” 

De garage wordt in beslag genomen door de spullen voor de 

Koninginnedagactiviteiten, de feestverlichting en de partyten-

ten die door leden van de vereniging gebruikt kunnen worden 

voor bijvoorbeeld straatfeesten. Jan: “Er heeft nog nooit een 

auto in onze garage gestaan.” Wie van de leden van de wijk-

vereniging biedt zich aan als nieuw distributiepunt? 

Actiegroep

Jan kijkt tevreden terug op zijn bestuursjaren. “De vereniging 

heeft een mooie website (www.profburgwijk.nl), een goede 

wijkkrant (dank – red.) en veel actieve leden. Bij andere wijk-

verenigingen zijn die zaken niet altijd zo goed op orde. We 

hebben contact met andere verenigingen over bijvoorbeeld 

de RGL of de plannen voor de Kanaalweg, en we krijgen de 

wijkkranten toegestuurd. Maar omdat andere wijken vaak een 

eigen, andere problematiek kennen en de samenstelling van 

de besturen vaker wisselt, is ons contact beperkt tot de actuele 

zaken die meerdere wijken raken. Het is leuk om te zien dat de 

nieuwe buurwijk Roomburg vrijwel direct een actieve vereni-

Secretaris Jan Burgmeijer neemt afscheid 

‘Je moet toch een beetje gek zijn’
Karen van Rooij

Jan Burgmeijer: “Elke verandering moet een positieve verandering zijn.”
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In eerdere edities van de wijkkrant en in de lokale media 

konden wijkbewoners de afgelopen anderhalf jaar lezen 

over de nieuwbouwplannen van het ROC op het Lam-

menschanspark. Zo’n vijfentwintig omwonenden hebben 

inmiddels een vereniging opgericht om samen de plannen 

aan te vechten en juridische stappen te ondernemen. Hun 

bezwaar richt zich voornamelijk op de hoogte en de loca-

tie van het nieuwe schoolcomplex. 

Na goedkeuring van de plannen door de gemeenteraad op 

23 mei, ligt de aanvraag voor de bouw al enkele maanden bij 

de Provincie. Het wachten is nog steeds of de provincie een 

‘Verklaring van geen bezwaar’ af zal geven aan de gemeente. 

Als dit gebeurt, kan de gemeente via een Collegebesluit een 

bouwvergunning afgeven. Na publicatie hiervan in de gemeen-

teberichten van de Stadskrant en het ter inzage leggen van de 

vergunning, hebben omwonenden een beroepsmogelijkheid. 

Eind september is er een gesprek geweest tussen vertegen-

woordigers van de diverse betrokken partijen: omwonenden, 

de wijkvereniging, winkeliersvereniging Van ’t Hoffstraat, de 

gemeente en het Community College Leiden (CCL), de 100% 

dochter van het ROC die verantwoordelijk is voor de nieuw-

bouw. Afgesproken is om vlak vóór de daadwerkelijke bouw 

een schouwing van de huizen te laten doen om eventuele 

bouwschade vast te kunnen stellen. Omwonenden worden te-

gen die tijd uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over 

het schouwen. Bouwactiviteiten vinden normaal gesproken 

plaats vanaf 07.00 uur en bouwlampen worden zo geplaatst 

dat ze van de wijk af schijnen. Aan het begin van de bouw zul-

len er damwanden worden geplaatst. Die wanden worden ‘in-

getrild’ en dat zal veel overlast veroorzaken. De totale bouwtijd 

wordt overigens geschat op 2,5 à 3 jaar. 

Op aandringen van de omwonenden zal het CCL de buurt va-

ker informeren over de stand van zaken. Bewoners met vragen 

over de nieuwbouw kunnen terecht bij het CCL op het Lam-

menschanspark nr. 6, telefoon 582 4009. Wie meer informatie 

over de vereniging van omwonenden wil, kan contact opne-

men met Marianne Oosterop op 06 2703 3182. 

 

Wachten op provincie voor nieuwbouw ROC

Omwonenden ROC richten vereniging op
Karen van Rooij 

ging heeft; ik hoop dat we vaker contact hebben.” 

“Ons contact met de gemeente is goed; in de loop der jaren 

hebben we een goede verstandhouding met elkaar opge-

bouwd. Dat wil niet zeggen dat we het altijd eens zijn met 

beslissingen van de gemeente. Ook binnen de wijk zelf zijn de 

standpunten verdeeld over zaken als de nieuwbouw van de Lo-

rentzschool of de bestemming van het oude GGD-gebouw, dus 

niet iedereen denkt hetzelfde over bestuursbesluiten. Mensen 

die sterk anders over zaken denken, richten zelf een actieco-

mité op zoals vorig jaar bij plannen voor daklozenopvang of bij 

de nieuwbouw van het ROC. Het bestuur werkt daar graag aan 

mee, maar is zelf geen actiegroep. We horen vanuit andere 

wijken wel eens het verwijt dat onze wijk conservatief zou zijn, 

maar dat bestrijd ik. Persoonlijk vind ik dat elke verandering 

een positieve verandering moet zijn, maar ook die term vult 

iedereen anders in.”

Toppunt

“Ik hoop dat er een betrokken opvolger komt met hart voor de 

wijk. Natuurlijk blijf ik de komende jaren meedoen met activi-

teiten in de wijk, zoals de Koninginnedagviering, de herden-

king op 4 mei en het feest bij de kerstboom in de Zeemanlaan. 

Het eeuwfeest van het afgelopen jaar was echt een toppunt, en 

ook een mooi moment om afscheid te nemen. Mijn vrouw en 

ik hebben acht kleinkinderen, die ik graag wat vaker wil zien. 

Ik ga boeken lezen en eindelijk eens mijn vrij-reizen-kaarten 

voor de trein gebruiken!” 
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Polderpark Cronesteyn kent sinds de oprichting een be-

langenvereniging: De Vereniging Vrienden Polderpark 

Cronesteyn (VVPC). Deze neemt deel aan het zogenaamde 

‘klankbordoverleg’ met de gemeente Leiden over beheer 

en ontwikkeling van het park. In dat overleg staat de VVPC 

sterker naarmate ze meer leden telt. Bep van Houten van 

de VVPC legt uit wat Cronesteyn allemaal te wachten staat 

en waarom de vereniging het zo belangrijk vindt om hierin 

een stem te hebben.

De Burgemeesters- en 

Professorenwijk kent 

een groene achtertuin: 

het inmiddels vijfentwin-

tig jaar oude polderpark 

Cronesteyn. Met 90 ha 

het grootste en meest 

soortenrijke park van 

Leiden. In elk seizoen is 

er wel iets moois te zien. 

Het is helaas ook een 

park onder bedreiging. 

De toekomstige ver-

breding van de A4 – in 

het kader van het W4 

project – zal 4,2 ha van 

het park afsnoepen. Het 

project heeft als tijdstraject 2006-2012. Aanbesteding van de 

verbreding is nu in gang, het voorbereidende werk – buizen 

en kabels verleggen – wordt reeds aangepakt. In januari wordt 

het Orchideeënpad hierbij verbreed (het Boerenpad verdwijnt 

deels in de A4 verdubbeling). 

De gemeente is van plan de schade aan het park in grond en 

bomen deels te compenseren in het park zelf (ipv in de Oost-

vlietpolder) door verbetering van de kwaliteiten van het park 

Dit zou natuurvriendelijker oevers, meer moerastuin en een 

voederwei voor waadvogels kunnen opleveren. Een hoopvolle 

ontwikkeling, als het doorgaat.

Ook de RijnGouwelijn zal – als het plan doorgaat – een forse 

verandering van één van de ingangen van het park betekenen. 

De huidige spoorbrug wordt vervangen door een veel hogere 

(6,6m) met een 18 meter hoge pyloon over het Rijn-Schieka-

naal. Het spoor loopt dan hoog boven fietspaden en Kanaal-

weg heen. Ook daar is veel kapwerk van bomen (en herplant) 

gepland langs het hele te verhogen talud van de spoorbaan. 

In de verre toekomst is ook de verbinding van N11 Oost met de 

Rijnlandroute (verbinding A4-A44) een mogelijke bedreiging 

van het park in de vorm van een parallelweg langs de A4 door 

het park heen. 

De VVPC hoopt door 

meer leden ook meer 

gewicht in de schaal 

te kunnen leggen bij 

het overleg met de ge-

meente. Daarom is zij 

op zoek naar nieuwe 

leden die het park een 

warm hart toedra-

gen. De VVPC houdt 

lezingen, subsidieert 

activiteiten - zoals in 

2006 het landschaps-

kunstproject De Salix 

Slinger  - en geeft jaar-

boekjes uit (tot nu toe 

zes). Ideeën over een website en meer activiteiten, gericht op 

behoud en verbetering van het park, worden momenteel ont-

wikkeld. Nieuwe leden ontvangen bij opgave het laatste jaar-

boekje en enige malen per jaar een nieuwsbrief over het park. 

Contributie €5,- per jaar.

Opgave en informatie bij Secretariaat VVPC,

Bep van Houten,

Kapteynstraat 43

2313 RM Leiden

071 – 514 68 69

hfeitsma@xs4all.nl

Belangenvereniging zoekt versterking

Vrienden op de bres voor  Cronesteyn
Bep van Houten
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de  ZONNEBOOM  KUNST en CULTUURCENTRUM 

Ons aanbod betreft allerlei activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, 
waarbij niet alleen het hoofd wordt aangesproken maar ook het hart en de 
handen. De hele mens is altijd uitgangspunt; de kunst, kunst beschouwing en 
kunst beoefening, de weg met veel ruimte voor individuele leervragen. 

NIEUWSGIERIG GEWORDEN? 
vraag dan onze Nieuwsbrief aan die eind november verschijnt en een compleet 
overzicht geeft van alle cursussen, workshops, lezingen en opleidingen. Een 
persoonlijk gesprek is altijd mogelijk; wel even aanvragen via het secretariaat. 

OPLEIDINGEN- parttime op een vaste dag in de week 

Vrij kunstzinnige Jaren, een twee jarige opleiding met als motief: 
      oude patronen doorbreken—nieuwe vermogens ontwikkelen    

Academie voor sociale Kunst, een twee jarige opleiding met als motief:  
        gedreven door nieuwe menselijke verhoudingen 

WORKSHOPS- twee dagen, vrijdagavond/zaterdag of zaterdag/zondag 

Normen en waarden in het oude Egypte, toen en nu 
Ma’at: een wereldbegrip met grote invloed op taal en architektuur 

Werkweekend met de film Stalker van Andrej Tarkowski 
    Een film van een schrijver en een wetenschapper die een ruimte  
    betreden waarin de normale natuurwetten niet lijken op te gaan 

CURSUSSEN- een dagdeel gedurende meerdere weken 

De lente betrappen, metamorfose begrijpen 
   Wanneer de lente je te snel af is,de knoppen al zijn uitgelopen ,

     voordat je in de gaten hebt, wordt het tijd voor andere ogen. 

Who’s afraid of red, yellow and blue? 
    Kleuren zijn gebonden aan vormen, een gele tulp. Als je de kleur
     kunt losweken van deze vorm, spreekt hij zijn eigen taal

          071-5123137
www.zonneboom.nl       de Laat de Kanterstraat 5, 2313 JS Leiden           info@zonneboom.nl      

advertentie
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Voor of tegen de Rijn Gouwe Lijn?

Op 7 maart mag u het zeggen in het Leidse referendum!

Zorg dat u goed geïnformeerd bent.

Daarom nodigen de Vereniging Professoren- en Burge-

meesterswijk en het Wijkcomité Tuinstad Staalwijk u 

uit:

Informatieavond over de RGL
op donderdag 1 maart 2007

in de grote zaal van zorgcentrum Lorentzhof

(tussen Lorentzkade en Zoeterwoudsesingel)

van 20.00 uur tot 22.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)

over vragen als:

* waarom is de RGL nodig?

* voor welke probleem is de RGL bedacht?

* wat schiet Leiden ermee op?

* welke gevolgen heeft de RGL voor onze wijken?

* zijn er alternatieve verbeteringen van het openbaar  

 vervoer?

Aanvankelijk zou de gemeente in het najaar van 2006 haar 

antwoord geven op de vele reacties die door bewoners zijn 

gegeven op het nieuwe bestemmingsplan voor onze wijken. 

Ook de wijkvereniging heeft een uitgebreide reactie gegeven 

(zie vorige wijkkrant en www.profburgwijk.nl). De behandeling 

blijkt vertraging te hebben opgelopen. Ook de gemeentelijke 

besluitvorming over het voornemen van het Rijk om grote de-

len van onze wijken tot beschermd stadsgezicht te verklaren is 

vertraagd. De reden hiervoor is dat de gemeente eerst een 

nieuwe aanpak wil ontwikkelen voor vlotte afhandeling van 

verbouwingsvergunningen. Door de status van beschermd 

stadsgezicht moet voor iedere aanpassing aan de woning een 

vergunning worden aangevraagd. Ook wil het gemeentebe-

stuur het risico van huurverhogingen als gevolg van deze sta-

tus beperken.

Behandeling bestemmingsplan en beschermd 
stadsgezicht vertraagd

Op 28 november organiseerde de gemeente Leiden een informatie-
avond over de wijze waarop de RGL over de Lammenschansweg moet 

lopen, als dit project doorgaat. Dat leverde veel vragen en discussie 
op. De drie varianten waren op grote tekeningen uitgewerkt.
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“Voordat ik bomen zag,

de hazelaar in bloei, in kou,

de steeneik, de kastanje,

zag ik jou”

H. Oosterhuis uit Voordat ik bomen zag (Verzameld 

Liedboek; gezangen op teksten van Huub Ooster-

huis, 2004, Kok, Harlewijn).  

De hazelaar (Corylus avellana L.) bloeit in de winter, in 

de kou, zoals Huub Oosterhuis in deze dichtregels laat 

blijken. Ik denk dat veel mensen niet weten dat de haze-

laar in de winter bloeit. De hazelaar is de eerste plant die 

in de winter bloeit (dus in de kou) en die snel nadat de 

mannelijke katjes zijn afgevallen bladeren vormt ((Weeda 

et al., Nederlandse oecologisch flora, 1995,  IVN, VARA, 

KNNV). De bloemen van deze boom worden de voorbode 

van de lente genoemd. Soms betwijfel ik of de hazelaar 

wel de voorbode is van de lente. In december 2005 zag ik 

dat de hazelaar al volop katjes had, dus bloeide. Is dat dan 

zo vroeg al een teken van de lente? De winter was immers 

nog maar net begonnen. Was de hazelaar van slag? Of zijn 

de klimaatveranderingen er de oorzaak van dat de lente 

al zo vroeg begint? Ik geloof het niet, want Oosterhuis is 

niet de enige dichter die schrijft over de bloei in de win-

ter. Reeds in de dertiende eeuw schreef Hadewijch: “Als 

het nieuwe jaar aanbreekt, dan is berg en dal nog steeds 

donker en kaal maar gaat de hazelaar al bloeien”. 

Rode juwelen

De mannelijke bloemen, de katjes, ontwikkelen zich 

al in de zomer. Ze zitten dan in grijsgroene groepjes 

van 2-5 katjes bijeen aan korte zijtakjes, verborgen 

tussen de bladeren. In de winter hebben ze zich 

verder ontwikkeld. Dan bungelen de groengeel 

geworden katjes in de boom. De vrouwelijke bloe-

men zijn veel moeilijker te vinden. Ze verschijnen 

in februari en lijken op bladknoppen. Tijdens de 

bloei komen een paar mooie, fel rode stempels te 

voorschijn. Het lijken kleine rode juwelen op een 

tak. De boom is éénhuizig, heeft dus zowel vrouwe-

lijke als mannelijke bloemen. Voor de bevruchting 

is kruisbestuiving noodzakelijk. Dus door de wind 

moet op de stempels stuifmeel van een andere 

boom worden gebracht. De bevruchting van de 

eicellen gebeurt veel later, pas in de zomer. Daarna 

ontwikkelen zich de noten die in het najaar kunnen 

worden gegeten. In de boom zitten ze in groepjes, 

omgeven door een vruchthuls. Weeda et al (1995) 

schrijven dat het voor veel dieren erg moeilijk is 

om die noten open te breken. Volgens hen heeft 

het kiemplantje heeft geen enkele moeite met het 

openbreken van de noot. De bladeren van de haze-

laar zijn relatief breed. Ze zijn eivormig met aan het 

uiteinde een punt. De bladrand is dubbel gezaagd. 

De basis is hartvormig. 

Boom in de buurt   Rinny E. Kooi

De hazelaar, een bloeier in de kou

De Hazelaar Foto: Jos Versteegen
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De hazelaar wordt ook wel tot de stuiken gere-

kend omdat de plant slechts 8 meter hoog wordt 

en meestal meer dan één stam heeft. Van nature 

groeit de boom op matig voedselrijke, vochtige, 

vaak kalkhoudende grond in loofbossen en hak-

hout. Hij groeide hier al na de laatste ijstijd (10.000 

jaar geleden) toen zich de eerste bossen ontwikkel-

den. Van de hazelaar is bekend dat deze inheems 

is in Europa en voorkomt tot de Kaspische zee. Een 

verwante soort groeit in Zuidoost- Europa en Klein-

Azië (Weeda et al.,1995). In onze wijk staat een 

relatief hoog exemplaar in de tuin van Cobetstraat 

26. Langs het pad vanaf de Hazewinkelstraat (heeft 

dat ‘haze’ uit de (straat)naam iets met hazelaar te 

maken?)  naar de Kanaalweg staan enkele jonge 

exemplaren. De boom kan zich uitstekend handha-

ven als hij regelmatig (in februari of juli) wordt ge-

snoeid en voldoende gelegenheid heeft om nieuwe 

takken te ontwikkelen. 

Bijbel

Het gedicht van Oosterhuis is een liefdeslied. De 

predikant René Venema wees mij erop dat Ooster-

huis zich heeft laten inspireren door het Bijbelboek 

Hooglied; dat is ook een liefdeslied. Waarschijnlijk 

wordt dit prachtige lied nauwelijks in de kerken in 

onze wijk gezongen. 

De hazelaar komt niet voor in de Bijbelvertalingen 

die we nu in de meeste kerken gebruiken. In de 

Statenvertaling komt de naam ‘hazelaar’ echter 

wel voor en wel in Genesis 30 vs 37:  “Toen nam 

Jakob roeden van groen populierenhout, en van 

hazelaar, en van kastanje”. In die vertaling zijn 

zowel ten aanzien van de hazelaar als de kastanje 

vertaalfouten gemaakt (Gispen et al. Bijbelse En-

cyclopedie, 1998, Kok). Het woord amandel is in 

het  Hebreeuws ‘sjaked’, of ook wel ‘loez’. En dat 

woord ‘loez’ is soms vertaald met hazelaar. In la-

tere Bijbelvertalingen dan de statenbijbel zijn de 

woorden hazelaar en kastanje vervangen door 

amandelboom en plataan. Ik vermoed dat het 

toeval is dat Oosterhuis in zijn lied beide soorten 

noemt waarmee een vertaalfout is gemaakt. Hij 

zal voor deze bomen hebben gekozen vanwege de 

klank en het ritme van het lied. Over het algemeen 

komt de hazelaar veel voor in symboliek, mythen, 

sagen, sprookjes en volksgeloof. Zo was de haze-

laar gewijd aan de Germaanse god voor de vrucht-

baarheid Donar.

Okkernootfamilie

Moens en de Weerd (zie Bomen en mensen, een oerou-

de realtie, 2000, Bomenstichting, Boom) geven een 

verklaring voor de herkomst van de Nederlandse 

en Latijnse soortnaam. De soortnaam ]avellana 

komt waarschijnlijk òf van de plaats Abellana in 

Klein-Azië òf van Avella (nu heet dat Avelino) bij 

Napels. De Latijnse geslachtsnaam Corylus komt 

van het Griekse kórys, ook met de betekenis van 

helm of hoofdbedekking. Dat slaat op de vrucht-

huls van de noot. Hazel zou afgeleid zijn van het  

Angelsaksische haesel wat ‘kap’ of muts’ betekent. 

Er is nog een andere verklaring voor hazel. Het zou 
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ook kunnen stammen van het Angelsaksische haes, 

dat ‘ bevelen’ betekent. Een staf van hazelaarhout 

zou een teken zijn van gezag. Opmerkelijk is dat 

- hoewel de hazelaar in de Bijbel niet wordt ge-

noemd - volgens de Hebreeuwse overlevering de 

staf van Mozes (ook een teken van gezag) uit een 

hazelaar was gesneden, een boom uit de Hof van 

Eden. Als dat al het geval is geweest moet het een 

andere soort uit het geslacht Corylus zijn geweest. 

Onze hazelaar groeide niet in die omgeving.

De hazelaar behoort tot de berkenfamilie, de Betu-

laceae. De forse straatbomen in de Coberstraat, de 

haagbeuken, behoren tot dezelfde familie, evenals 

elzen en berken. De vruchten van deze drie soorten 

bomen worden niet door mensen gegeten. Volgens 

de nieuwste indeling van het plantenrijk, waarbij 

gebruik werd gemaakt van DNA-onderzoek (Van 

der Meijden, Heukels’ flora van Nederland, 23ste 

editie, 2005, Wolters Noordhof), is de walnoot 

(Juglans regia L.) een nauwe verwant van de haze-

laar. De Walnoot behoort tot de okkernootfamilie, 

de Juglandaceae, en haar vruchten worden wel door 

ons gegeten. In tuinen wordt vaak de toverhazelaar 

aangeplant. Die behoort tot het geslacht Hamamelis 

en is geen verwant van de hazelaar. De toverhaze-

laar en de hazelaar zijn beide naaktbloeiers; dat wil 

zeggen ze bloeien voordat de bladeren zich ontwik-

kelen. 

Kerstkatjes

De hazelaar wordt voor van alles gebruikt. Hazel-

noten worden gegeten door mensen en door die-

ren als eekhoorntjes, hazelmuizen, gaaien, spech-

ten en boomklevers. Hazelnoten kunnen uitste-

kend worden verwerkt in gerechten die met kerst 

worden gegeten. Zoek dan vooral onder bomen 

die ouder zijn dan tien jaar want jongere bomen 

krijgen geen noten. Hoewel, kwekers hebben ras-

sen geproduceerd die na drie jaar al noten geven. 

En die ‘gekweekte’ noten zijn soms ook groter dan 

de wilde. Uit hazelaarhout worden medicijnen ge-

maakt. De twijgen kunnen ook worden gebruikt 

voor het vlechten van adventskransen. En de tak-

ken met katjes – als die er zijn – kunnen uitstekend 

dienen als alternatieve kerstversiering. Ik wil u 

echter niet oproepen om ze te plukken want zoveel 

hazelaars groeien er weer niet in onze wijk. 

Wijkvereniging heeft dringend
opslagruimte nodig!

De wijkvereniging zoekt opslagruimte in de wijk, zo-

als (een deel van) een garageruimte of een plek in huis 

(begane grond). Die hebben wij nodig voor ons diverse 

materialen, zoals de partytenten, versieringen en spul-

len voor koninginnedag.

Kunt u ons uit de brand helpen? Ontzettend graag!

Neemt u dan contact op met secretaris Jan Burgmeijer, 

telefoon 5126084.
Als experiment heeft de gemeente in onze wijken bladerkorven geplaatst. 

Langzaam komen ze vol, helaas soms ook met fietsen en paraplu’s. De
korven worden door de bewoners op prijs gesteld.
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De rubriek Blikvangers beschrijft bijzondere gebouwen in 

en om de wijk. De gebouwen van het Bonaventuracollege 

en het Koninklijk Militair Invalidenhuis vormen samen met 

de groene, brede Burggravenlaan een imposante toegang 

tot de wijk. Het schoolgebouw en het invalidenhuis zijn 

ongeveer van hetzelfde bouwjaar. Vorige keer stond de 

'Bona' centraal, dit keer het Invalidenhuis. 

Toen ik vorige keer in deze rubriek vertelde dat behalve het 

bouwjaar, het Bonaventuracollege en het Koninklijk Militair 

Invalidenhuis niets gemeen hadden, deed ik tekort aan het 

feit dat beide gebouwen beschikken over een prachtig klok-

kentorentje. De architect van het Invalidenhuis, Posthumus 

Meyjes, gebruikte dit element om de verschillende bouwstij-

len, die in elkaar overlopen, te accentueren. Hij heeft er een 

bijzonder (te)huis van gemaakt; robuust en stoer, doorspekt 

met Romeinse en Griekse invloeden.

Toen in 1917 het honderdjarig jubileum van het (toen nog niet 

Koninklijke) Militair Invalidenhuis werd gevierd, was dit pand 

nog maar enkele jaren in gebruik. Daarvoor waren de invali-

den 'gelegerd' in een pand aan de Middelweg, daar waar nu 

het parkeerterrein aan de Kaasmarkt is. Dat pand was nodig 

aan vervanging toe en uiteindelijk werd het dan ook gesloopt. 

Enkele opvallende elementen uit dat oude pand zijn opnieuw 

gebruikt in het nieuwe onderkomen aan de Hoge Rijndijk, 

zoals de gedenksteen boven de hoofdingang, die de Latijnse 

tekst repvblica salva savcio militi grati cives (de burgerij is de 

gewonde soldaten dankbaar voor het behoud van de staat) 

bevat.

Twintig jaar later en nadat de militairen naar ‘Bronbeek’ in 

Arnhem verhuisden, verloor het pand zijn functie. Daarna 

volgde een periode waarin verschillende huurders het pand 

betrokken zoals het sanitairbedrijf Ico Athibu. Begin jaren 

negentig kwam plotseling 

de toekomst van het ge-

bouw op losse schroeven 

te staan, toen een project-

ontwikkelaar de serre, de 

eetzaal en de tuin met de 

grond gelijk wilde maken 

om er 28 appartementen 

te gaan bouwen. Er moest 

een gemeentelijk referen-

dum aan te pas komen om 

deze plannen in de kiem te 

smoren, wat op het nipper-

tje lukte. Nu is het gebouw 

geheel gerenoveerd, deels 

in gebruik door verschil-

lende bedrijven en deels 

bewoond. Alle bijzonder-

heden aan de buitenkant 

van het gebouw zijn daarbij behouden 

gebleven, zo ook de smeedijzeren poort - gedragen door twee 

zandstenen zuilen - aan de Hoge Rijndijk, pal voor de hoofd-

ingang.

Blikvangers      Hans Elstgeest

Koninklijk Militair Invalidenhuis

Torentje

Achterzijde serre
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De Wijkkrant zoekt een enthousiaste

eindredacteur!

De Wijkkrant van de Vereniging Professoren- en Burge-

meesterswijk heeft vanaf 1 januari 2007 een vacature 

voor een eindredacteur, die op vrijwillige basis wil wer-

ken. Als eindredacteur maak je deel uit van een vierkop-

pige redactie. De Wijkkrant verschijnt drie maal per jaar 

(december, april en september) en wordt in een oplage 

van 3750, huis-aan-huis verspreid. Uitgever is de Wijk-

vereniging van de Professoren- en Burgemeesterswijk. 

In totaal werken er gemiddeld dertien enthousiaste vrij-

willigers aan elk nummer mee.

Wat zijn de taken van de eindredacteur?

- volgen van ontwikkelingen in de wijk

- voorstellen doen voor artikelen

- indeling maken van de krant

- artikelen uitzetten bij de auteurs

- kopij verzamelen en redigeren

- eindgeredigeerde kopij aanleveren bij de vormgever

- drukproeven nakijken

De eindredacteur: 

- is betrokken bij de wijk,

- heeft bij voorkeur een journalistieke achtergrond,

- kan goed plannen en organiseren,

- en is sociaal ingesteld.

Geen verdiensten, maar wel een hoop plezier, leuke con-

tacten en… nog meer betrokkenheid bij de (actieve) wijk.

Interesse? Mail de voorzitter van de Wijkvereniging, 

Thomas van Duin: voorzitter@profburgwijk.nl  of bel: 

06-23866740

Ons mooie boek nog steeds te koop

Na een periode van veel voorbereidingen, medewerking van een groot 

aantal (ex) wijkbewoners en buitenstaanders en van een twintigtal 

sponsors en mooi vorm gegeven, is in september 2000, door de auteurs 

Thomas van Duin en Kasper van Ommen, het boek “Van stadspolder 

tot beschermd stadsgebied” uitgebracht. Het boek beschrijft het ont-

staan van onze wijk/buurt, het wordt verluchtigd door buurtherin-

neringen van wijkbewoners en vroegere bewoners, het wordt verder 

verrijkt met gedachten over onze wijk, er is een wijkkroniek en het 

vestigt de aandacht op speciale gebeurtenissen en gebouwen met hun 

herinneringen. September 2000 is het boek uitgekomen in een oplage 

van 1500 stuks en het was al na enkele maanden uitverkocht. Daarom 

heeft het bestuur van onze wijkvereniging later besloten tot een twee-

de druk van eveneens 1500 stuks.

Bij ieder gezin in de Professoren- en Burgemeesterswijk en de Rijndijk-

buurt hoort dit boek in de boekenkast te staan en gelezen en bekeken 

te worden. Het is echt een verrijking van je historische kennis van die 

prachtige wijken (idee voor een verjaardags- jubileum-cadeau…?) De 

prijs van het boek is €11,35.

Voordat de tweede druk van het boek is uitverkocht kunt u het aan-

schaffen bij:

 Kantoorshop Van Zelm, Van ’t Hoffstraat 7

 en ook bij:

 Jan Burgmeijer, secr. Wijkvereniging.

 Info: 071-5126084     

  

Marian Rappoldt
De Sitterlaan 75
Tel 5135142 of 5661405 
Fax 5135143
e-mail al.chemilla@inter.nl.net

Folder op aanvraag



Nunummer 36 – december 2006 19

de  ZONNEBOOM  Kunst en cultuurcentrum 

       OP TEXEL IS DE ZONNEBOOM OOK
Met een uniek aanbod van glazenier en kunstschilder 

PETER VORMER
        Het bijzondere licht op Texel en het licht van binnen kan  
  ons vooral in deze tijd tot unieke belevenissen en creaties brengen 

WORKSHOP:Donderdag 28/12:18.00-22.00 uur; vrijdag 29/12: 
10.00-16.00 uur, Zaterdag 30/12: 10.00-14.00 uur. Kosten: 195,- euro 
incl.koffie/thee lunch en diner. Plaats: de Wielewaal, de Waal in Texel. 

www.dezonneboom.nl     Tel: 071-5213137      info@dezonneboom.nl  



Aanmeldingskaart voor 
Lidmaatschap

Hierbij meld ik mij aan als lid van de Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk. De jaarlijkse contributie bedraagt

momenteel minimaal € 8,50 en kan worden overgemaakt op Postbank rekening nr. 55.67.659 ten name van

Ver. Professoren- en Burgemeesterswijk Leiden, o.v.v. lidmaatschap. (U kunt ook gewoon een acceptgirokaart van ons

ontvangen, waarna u kunt betalen).

Deze kaart uitknippen en inleveren bij of opsturen naar onze secretaris:

Jan Burgmeijer, Kanaalweg 42, 2313 DV Leiden.

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

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

Postcode/woonplaats: ...........................................................................................................................................................  

Telefoonnr. / E-mailadres: ......................................................................................................................................................

Handtekening: ......................................................................................................................................................................

/

Drogisteri j  /  parfumerie
van Harteveld

Zeemanlaan 22  2313 SZ Leiden
071-5123577

Voor al uw zelfzorgmedicijnen,
drogisterij- parfumerie- en
huidverzorging artikelen

JUVENA - BIOTHERM
s c h o o n h e i d s s a l o n
“ v a n  H A R T E V E L D ”

Wil t  u  extra  mooi  z i jn  voor
de “KERST”

boek dan eens een 
schoonheidsbehandeling,

Onze schoonheidsspecialisten
zorgen dan voor de REST
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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 
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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

Jawel, in de lange reeks namen voor onze wijk, van de 

‘gewilde’ (makelaars) tot ‘behoudende’ (nasleep

gemeenteraadsverkiezingen) tot ‘vaste wastafel’ ( jaren 

dertig) zijn we nu de ‘kaasplankjeswijk’. Het hoe en 

waarom van deze benaming horen wij van Peter Havenaar 

die sinds april in de Van ’t Hoffstraat kaasspeciaalzaak 

Weydeland leidt.

“Ik heb mijn hele leven in de kaas gewild, maar ik heb eerst 

13 jaar op een SRV-wagen gereden. Daarna stond ik een poos 

in een kaasspeciaalzaak. Ik heb nog een tijdje wat anders ge-

daan, maar ben daarna altijd in de kaas gebleven. En nu dus 

al weer een aantal jaar bij Weydeland. De laatste twee jaar 

hebben wij tien zaken volgens deze formule helpen opzetten. 

Als een zaak eenmaal goed loopt, kan de manager dan bij ons 

doorgroeien tot zelfstandig ondernemer. Wij steunen en bege-

leiden hem of haar daarbij.”

“Voor ik naar Leiden kwam, heb ik in een zaak in Kudelstaart 

gestaan. Daar kreeg ik ook de tip over dit pand. Gewoonlijk zit 

Weydeland in winkelcentra met alle voorzieningen. Dit is één 

van de eerste buurtwinkels die we opzetten. En wat mij betreft 

kunnen er meer volgen! De mensen zijn toch op zoek naar klei-

ne winkels, waar ze geen nummer zijn en waar het personeel 

nog iets over de producten kan vertellen. Daar werken we ook 

echt aan, we geven cursussen, er is een kaas-encyclopedie, 

bij iedere nieuwe kaas in het assortiment geven we de winkels 

uitgebreide informatie. En natuurlijk, het personeel moet wel 

feeling voor kaas hebben!”

Samenwerking

“In deze wijk is dat zeker nodig. We hadden al, uit eigen on-

derzoek en uit contact met andere winkeliers, begrepen dat 

dit een goede plek is. En ik moet zeggen, je kunt de kaas niet 

bedenken of het loopt hier goed! De mensen willen van alles 

proberen, zeker in het weekend komen ze buitenlandse kazen 

halen voor bij een glaasje wijn. Ja, ze maken hier graag een 

mooi kaasplankje! We gaan daar ook op inhaken, met speciale 

acties. In november is er een kaas- en wijnproeverij, ’s avonds, 

in samenwerking met Ed Nozeman en groenteboer Van de Bos 

uit de Herenstraat. Die komt met een kraam voor de deur, bij 

Ed kunnen de mensen paté proeven en bij mij de kazen. Uiter-

aard met een glaasje wijn. Deze keer brengen we het Kerstas-

sortiment onder de aandacht, maar we willen dit vaker doen. 

In een paar maanden tijd heb ik al veel vaste klanten gekre-

gen. Je leeft hier echt mee in de wijk; ik heb al twee geboorte-

kaartjes van klanten gekregen!”

Nieuwe buurtwinkel blij met stek

Elke soort kaas loopt hier goed
Coco Hoek

Peter Havenaar in zijn kaasspeciaalzaak aan de Van ’t Hoffstraat
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In deze rubriek wordt steeds een professor, naar wie 

een straat uit de wijk vernoemd is, uitgelicht. Dit keer 

is dat Thomas Joannes Stieltjes. Zijn vader Thomas 

Joannes Stieltjes sr. (1819, Leuven) maakte in 1845 deel 

uit van het team van Luitenant der artillerie W. Staring, 

dat zich bezig houdt met het ontwerpen van een aantal 

scheepvaartkanalen in Overijssel. Eén daarvan is het 

Stieltjeskanaal (tussen Coevorden en Veenoord / Nieuw 

Amsterdam). Vader Stieltjes trouwde in 1851 met E. H. 

Heym. Zij kregen zeven kinderen onder wie Thomas 

Joannes Stieltjes jr. (29 december 1856). Hij is degene om 

wie het in dit artikel draait.

Thomas jr. startte zijn studie in 1873 op 

de Delftse Polytechnische School (TH). 

In plaats van het bezoeken van colleges, 

was hij meestal te vinden in de biblio-

theek. Het gevolg daarvan was dat hij 

niet slaagde voor het propedeutisch 

examen. Thomas sr., bezorgd om deze 

situatie, nam daarom contact op met 

zijn vriend H.G. van de Sande Bakhui-

zen - directeur van de sterrenwacht te 

Leiden - wat zijn zoon in april 1877 een 

aanstelling als assistent astronomisch 

calculator aan diezelfde sterrenwacht 

opleverde.

Door zijn werk met hemellichaammechanica kwam Stieltjes in 

contact met Ch. Hermité uit Parijs. Zijn eerste brief aan hem 

was gedateerd 8 november 1882; de eerste in een reeks van 

meer dan vierhonderd brieven. (De laatste brief dateert van 

15 december 1894, gericht aan Stieltjes, veertien dagen voor 

zijn dood.)

In mei 1883 trouwde Stieltjes met Elizabeth Intveld. In dat 

zelfde jaar verving hij prof. F.J. vd Berg in Delft, die ziek was 

geworden, en gaf hij analytische en beschrijvende geometrie. 

Per 1 december nam hij ontslag aan de sterrenwacht om zich 

geheel op de wiskunde te kunnen storten.

Vervelende omstandigheden

Daarna volgde een periode van onzekerheid: er ligt eventueel 

een professoraat in het verschiet: (In een brief aan Hermité, 15-

1-1884) ‘Er is mij, een aantal dagen geleden, een hoogleraar-

schap aangeboden op de universiteit van Groningen. Ik heb 

het aanbod aangenomen en hoop er van enig nut te kunnen 

zijn. Ik heb in deze veel aan mijn oude werkgever Van de San-

de Bakhuizen te danken. Eén dezer dagen zal mijn nominatie 

definitief zijn’... Maar (In een brief aan Hermité, 13-3-1884), 

‘De Groningse faculteit heeft mij inderdaad als eerste aange-

wezen, de vacature in te vullen, maar de minister benoemde 

één van de andere gegadigden. Waarschijnlijk is de reden dat 

mijn loopbaan afwijkend was van de normale gang van zaken 

en dat ik niet in het bezit ben van een universitaire graad’.

In mei 1884 ontmoette Hermité de Nederlandse wiskunde-

hoogleraar Bierens de Haan tijdens de feestelijkheden van 

het vijfhonderdjarig bestaan van de 

universiteit van Edinburgh. Er werd on-

der meer gesproken over de vervelende 

omstandigheden waarin Stieltjes ver-

keerde. Tijdens dit gesprek bleek dat 

de verlening van een eredoctoraat voor 

Stieltjes binnen handbereik lag en een 

maand later werd hem dit eredoctoraat 

in de wis- en sterrenkunde verleend 

door de universiteit van Leiden.

Kettingbreuken

Op uitnodiging van Hermité vertrok 

Stieltjes naar Parijs in april 1885, waar hij in 1886 alsnog pro-

moveerde aan de Sorbonne op het proefschrift Sur les series 

semi-convergentes. Terstond werd hij belast met het geven van 

colleges aan de universiteit van Toulouse. Drie jaar later werd 

Stieltjes aangesteld als professor Differentiaal/Integraal Re-

kenen aan de faculteit van wetenschappen aldaar. In deze tijd 

schreef hij voornamelijk over kettingbreuken, getallentheorie 

en analyse.

Op 18 juni 1894 werd een overzicht van zijn meest belangrijke 

geschrift gepubliceerd in de Comptes Rendus de Académie des 

Sciences: Recherches sur les fractions continues. Een uitgebreide 

versie van dit geschrift stond gepubliceerd in de Annales de la 

Faculté des siences de Toulouse in 1894/95. Dit artikel, waarin 

hij de Riemann / Stieltjes-integraal introduceerde werd be-

loond met een prijs van de Académie des Sciences.

Op 31 december 1894 overleed Stieltjes in Toulouse op 38-jarige 

De Professor      
Thomas Joannes Stieltjes

Hans Elstgeest



Nunummer 36 – december 2006 23

Beroemde vader
De vader van ‘onze’ professor heeft een rol gespeeld 

bij de aanleg van de haven van Rotterdam. Zijn carrière 

in vogelvlucht: in 1866 bedankte Stieltjes sr., voor een 

professoraat in wegen- en bruggenbouw aan de Poly-

technische school te Delft. Hij ging wel in op de benoe-

ming tot lid van de Kon. Akademie van Wetenschappen 

en deed daar enkele ‘Mededelingen’ over de eventuele 

droogmaking van gedeelten van de Zuiderzee (IJssel-

meer). In 1872 benoemde de Rotterdamse Handelsver-

eeniging Stieltjes sr. tot technisch adviseur en begon de 

aanleg van een nieuw havengebied. Op het Noorderei-

land te Rotterdam staat een gedenkteken dat daaraan 

herinnert (zie foto). In 1874, bij speciale gelegenheid, 

werd hij door de Leidse academie tot doctor h.c. in de 

wis- en natuurkunde benoemd. Senior overleed te Rot-

terdam op 23 juni 1878.

Gedenknaald in de haven van Rotterdam (zie kader)

CH. Hermité, met wie Stieltjes twaalf jaar lang een uitgebreide correspon-
dentie onderhield.

leeftijd. Zijn lichaam werd op 2 januari 1895 begraven op de 

begraafplaats van Terre Cabade in Toulouse. Stieltjes behoort, 

onder meer samen met Simon Stevin en Ludolph van Ceulen, 

tot de grote wiskundigen die ons land heeft voortgebracht. 
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Leiden - Het Amerikaanse makelaarscon-
cept RE/MAX verovert in snel tempo de 
Nederlandse markt. We zijn hard op weg
naar het marktleiderschap , zegt de ambiti-
euze makelaar Gijs de Kok uit Leiden. Hij 
maakt deel uit van het kantoor RE/MAX Ma-
kelaarscentrum, dat sinds begin 2005 is 
gevestigd op het Levendaal.

RE/MAX ontstond 34 jaar geleden in de 
Verenigde Staten en is internationaal al jaren-
lang de grootste speler op het gebied van 
makelaarsactiviteiten. Wereldwijd zijn er 
120.000 makelaars die volgens dit concept 
werken. Ook in Nederland is de groei specta-
culair. Er zijn binnen deze franchiseorganisatie 
inmiddels 90 kantoren met meer dan vierhon-
derd zelfstandige makelaars.

Zelfstandig ondernemer
Gijs de Kok startte als eerste zelfstandige 
RE/MAX-makelaar in Leiden. Hij is 35 jaar. Ik
ben altijd geïnteresseerd geweest in huizen en 
in architectuur. Het is altijd mijn hobby ge-
weest.
Het grote voordeel van het RE/MAX-concept
is dat elke makelaar volledig zelfstandig is. We 
zijn overal bij betrokken: van het eerste ge-
sprek met de klant tot aan de overdracht. We 
zijn continu aanspreekbaar. Gijs vindt de per-
soonlijke benadering belangrijk. Als ik iets
verkeerd doe, schaadt dit direct mijn naam.
Daar staat echter tegenover dat Gijs kan steu-
nen op een imposante back office. We kun-
nen een beroep doen op een groot internatio-
naal bestand met succesvolle methodes voor 
de verkoop van een woning. Ook als een klant 
een bepaald huis op het oog heeft in Spanje of 
Turkije, dan zijn we via ons intranet direct in 
staat om bijvoorbeeld een Nederlands spre-
kende collega in dat land te raadplegen. Het 
voordeel is dat een klant verzekerd is dat het 
een betrouwbaar adres is.

RE/MAX wil zich nadrukkelijk onderscheiden van 
andere makelaars. Voor ons geldt één belangrijk
credo: niet pandgericht, maar klantgericht. We pro-
beren een langdurige relatie op te bouwen met een 
klant, ook als zij toevallig geen huis in de aanbie-
ding hebben.
De makelaars van RE/MAX proberen met een mix 
van traditionele en supermoderne middelen hun 
klanten van dienst te zijn. Zo kan aan geïnteres-
seerden voor een woning een virtuele tour worden 
aangeboden op het computerscherm. Als een
woning te koop komt, informeren we standaard 
eerst de buren. Zo krijgen zij op die manier de gele-
genheid eventueel zelf hun nieuwe buren uit te kie-
zen. Bovendien organiseren we kom & kijk dagen
waarbij de makelaar zelf aanwezig is, dat werkt 
heel goed. Daarnaast hebben we met potentiële
kopers uitvoerige gesprekken waarin we inventari-
seren wat de woonwensen zijn. Daarmee brengen 
we het aantal onnodige bezichtigingen drastisch 
terug. Ik bespreek alle marketingstappen en aspec-
ten die bij de verkoop komen kijken uitvoerig met 
de verkoper. Samen kijken we wat de beste metho-
des zijn voor een succesvolle verkoop.

Gijs de Kok is telefonisch bereikbaar op telefoon-
nummer 071- 516 23 72 of 06- 30 03 49 49. Zijn e-
mailadres is gijsdekok@remax.nl. Het kantoor van 
RE/MAX Makelaarscentrum is gevestigd op het 
Levendaal 75 in Leiden.

Het grote voordeel van het RE/MAX-
concept is dat elke makelaar volledig zelf-
standig is , vindt Gijs de Kok.

Gijs de Kok is de wijkspecialist van de Pro-
fessoren  en Burgemeesterswijk.

RE/MAX makelaars
hard op weg naar marktleiderschap

advertentie
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Op zaterdag 18 november verscheen een vooral voor onze 

wijk heel bijzonder boek: Bomen in de buurt. Het is geschre-

ven door Rinny E. Kooi, welbekend bij de lezers van de 

Wijkkrant. Het boek is een compilatie van haar artikelen 

in deze krant, uitgebreid met meer wetenswaardigheden 

over de boom zelf, maar vooral in een culturele en histor-

ische context gezet die zoveel mogelijk is gerelateerd aan 

de wijk. Tijd voor een interview met de schrijfster. 

Al sedert haar kindertijd is Rinny gebiologeerd door de natuur. 

Er is altijd de behoefte geweest om letterlijk stil te staan bij iets 

wat te zien was: een beest, een plant. Haar fascinatie was zo 

overduidelijk dat er maar één studierichting voor de hand lag: 

biologie. Enkele jaren geleden promoveerde ze op de relatie 

tussen insecten en planten. Ze geeft op dit moment les in bio-

diversiteit van dieren en evolutiebiologie. Maar eigenlijk, geeft 

ze toe, houdt ze van alles wat met biologie te maken heeft, zo-

wel flora als fauna. De liefde voor bomen is tijdens het schrijven 

over bomen  ‘gegroeid’. Hoewel Rinny niet met bomen spreekt, 

stelt ze vast dat bomen wel tegen haar spreken. Ze vragen aan-

dacht door hun uiterlijk, hun schoonheid, hun geritsel van bla-

deren. Favoriete bomen zijn de Ginkgo en de gewone es. Ook 

houdt Rinny van lindebomen; die geuren heerlijk in het voor-

jaar, maar naar haar smaak heeft onze wijk er wat teveel van. 

Actiegroep

Het begin van de rubriek ‘Boom in de buurt’ dateert van 1997. 

Toen opperde de gemeente het plan om het stukje grond 

achter het Militair Invalidenhuis te gaan bebouwen. Hiervoor 

zouden enkele monumentale bomen gekapt moeten worden. 

De buurt kwam hiertegen in opstand en een actiegroep keerde 

zich tegen de plannen. Het leidde ertoe dat van de plannen 

werd afgezien, maar een idee was geboren: er moest eens wat 

vaker aandacht besteed worden aan de mooie bomen in onze 

wijk. In overleg met een redactielid van de Wijkkrant begon 

Rinny een rubriek: Boom in de Buurt, Jos Versteegen maakte 

foto’s. Deze werd een succes. Rinny denkt zelf dat dit komt 

omdat de rubriek iets anders is dan een bladzijde uit een flora; 

de relatie met Leiden en met onze wijk komt nadrukkelijk ook 

aan de orde. Het is een risico dat er iets met de boom gebeurt, 

waardoor het verhaal niet meer klopt. Ooit zou in de rubriek 

een treurwilg worden besproken. Terwijl de Wijkkrant bij de 

drukker lag, waaide de top van de treurwilg eruit. 

Teveel stressfactoren

Rinny heeft in de loop der jaren heel veel kennis opgedaan om-

trent de soortenrijkdom en de conditie van de bomen in onze 

wijk. Er is ook een relatie ontstaan met de gemeente Leiden. 

Soms consulteren ambtenaren haar als het gaat om beleid met 

betrekking tot bomen uit de wijk. Een mooie illustratie hiervan 

is de Italiaanse populier die ooit op de hoek stond van de Burg-

gravenlaan en de Hoge Rijndijk. Rinny ontdekte dat de boom 

aangetast was door een paddenstoel. De boom was in slechte 

conditie, en de eerste de beste herfststorm zou de boom kun-

nen doen omwaaien. Rinny belde de gemeente en binnen 

een week werd de boom gekapt, zónder kapvergunning dus. 

Terecht, vindt ze. Op die plek zou omwaaien veel te gevaarlijk 

zijn. Er zijn veel bomen ziek in onze wijk. Waarom lijkt er een 

vergrote vatbaarheid voor ziekten of schimmels te zijn? Rinny 

twijfelt over de oorzaak: milieufactoren, klimaat, ondeskundige 

zorg. Het baart haar zorgen en ze is stellig als ze zegt, dat we 

verplicht zijn om goed voor onze stadsbomen te zorgen. 

Het boekje ‘Bomen in de buurt’ is uitgegeven door uitgeverij Ginkgo 

te Leiden en is te koop voor €19.50 bij de Leidse Boekhandels en het 

postkantoortje in de Van ’t Hofstraat. ISBN: 978-90-807009-6-3. De 

foto’s in het boek zijn van Jos Versteegen.

Bomen in de buurt gebundeld in boekvorm

Biologe Rinny Kooi: ‘bomen spreken tegen mij’
Jacqueline Weeda

Rinny Kooi en Jos Versteegen signeren hun boek
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Nog eventjes en we geven ons weer massaal over aan 

allerlei heidense rituelen. We versieren onze huizen met 

kerstbomen, hulst, klimop en maretak en zodra het gaat 

schemeren gaan de kaarsjes aan. Onze behoefte om licht 

te brengen in de duisternis is zelfs zo groot, dat ook de 

tuin er niet meer aan ontkomt. Een avondwandeling voert 

ons van het ene verlichte hert naar het andere, om nog 

maar te zwijgen over al het vrolijks dat mensen voor het 

raam laten branden. Onze Germaanse voorouders deden 

niet anders: op hun midwinterfeesten brandden ze grote 

vuren om het duister te verdrijven en de zon over te ha-

len weer terug te komen. Ze haalden sparren en andere 

groenblijvende planten in huis als symbolen van het eeu-

wige leven, het leven dat weer terug zal keren op aarde. 

Het krachtigste symbool hiervoor is wel de maretak, of in 

het Engels, mistletoe. 

De maretak is een halfparasiet die groeit 

op bomen met een zachte bast, zoals popu-

lier, wilg, linde en fruitbomen. Heel zelden 

groeien ze ook op eiken. Met speciale zuig-

wortels boort de plant zich een weg naar de 

sapstroom van zijn gastheer. Omdat de ma-

retak ook over bladgroen beschikt, maakt 

hij een gedeelte van zijn voedingsstoffen 

zelf aan. Bij ons komt de maretak alleen 

voor in het zuiden van Limburg. Het is een 

bolvormig struikje met lichtgroene, leer-

achtige blaadjes, die ook ’s winters aan de 

plant blijven. Maretak groeit heel langzaam. 

Hij kan ongeveer zeventig jaar oud worden 

en heeft dan een omvang bereikt van ongeveer een meter. In 

het voorjaar bloeit hij met onopvallende groengele bloemetjes. 

De witte doorschijnende bessen rijpen in de winter en bevat-

ten een zeer kleverige substantie, die werkt als antivries. Aan 

de bessen heeft de plant zijn Latijnse naam te danken: Viscum 

album. Viscum komt van viscidus of viscosus, wat ‘kleverig’ bete-

kent en album is ‘wit’. Vroeger gebruikte men de bessen om een 

soort lijm mee te maken die gebruikt werd om vogels te van-

gen. Daar komt zijn andere Nederlandse naam vandaan: vogel-

lijm. Lang werd gedacht dat de zaden alleen konden ontkiemen 

als een vogel ze had opgegeten en weer had uitgepoept. Dat is 

niet waar, maar vogels zorgen wel degelijk voor de verspreiding 

van de maretak. Vooral lijsters zijn gek op de bessen. Omdat de 

bessen zo kleverig zijn, blijven de pitjes vaak aan de snavels van 

de vogels plakken. Ze proberen die zaden weer kwijt te raken 

door met hun snavel langs takken te wrijven: zo komen de pit-

ten in scheurtjes in de bast terecht waar ze vervolgens kunnen 

ontkiemen.

Heksenplant

De maretak sprak zeer tot de verbeelding van de Kelten en Ger-

manen. In het najaar, als alle planten afsterven en de bomen 

hun blad laten vallen, komt juist die frisgroene maretak te voor-

schijn. Geen wonder dat de maretak van oudsher verbonden is 

met allerlei symboliek rond wedergeboorte, levenskracht, de 

overwinning van het leven op de dood, en vruchtbaarheid. Nog 

sterker was deze symboliek als de maretak gevonden werd op 

een eik, een heilige boom bij de Kelten. We kennen allemaal de 

plaatjes in Asterix, van de druïde Panoramix 

die met zijn gouden snoeimes een mare-

tak afsnijdt. Een verslag van een dergelijk 

ritueel kunnen we lezen in de encyclopedie 

van Plinius de Oudere (23-79 na Chr.). De 

maretak werd opgevangen in een wit laken, 

want als hij de grond zou raken zou hij zijn 

magische krachten verliezen. Om dezelfde 

reden mag hij ook niet in aanraking komen 

met ijzer, vandaar de gouden sikkel.

In magie en volksgeloof speelt de maretak 

een grote rol. Hij werd beschouwd als een 

duivels- en heksenplant, maar werd ook 

gebruikt om heksen en boze geesten te 

verjagen. Dit geloof vinden we ook terug in de naam van de 

plant: een mare is een soort boosaardige elf. Men dacht dat 

de maretak groeide op de plek waar een mare in een boom 

had gezeten. Ook ons woord ‘nachtmerrie’ komt hiervandaan. 

Verder zou hij brand en bliksem afweren, goed zijn voor al-

lerlei kwalen, met name vallende ziekte, en speelde een rol in 

vruchtbaarheidsrituelen. Hier komt waarschijnlijk de Engelse 

gewoonte van het zoenen onder de mistletoe vandaan. Volgens 

het gebruik plukt de man na elke kus een bes van de maretak. 

Als de bessen op zijn, mag er niet meer gezoend worden. Het 

is dus zaak het huis goed vol te hangen met mistletoe en dan…. 

prettige kerstdagen!

De Tuin       Marian Rappoldt

Symboliek rond de maretak
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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 an-

dere straat. Deze keer is Lars aan de beurt. Hij is tien jaar 

en woont in de Melchior Treublaan.

1) Hoe lang woon je al in deze 

wijk?

Al tien jaar.

2) Hoe vind je het om in deze 

wijk te wonen?

Leiden is wel een leuke stad, 

maar er is niet veel speel-

ruimte. Het zou mooi zijn als 

er bijvoorbeeld een groot bos 

tegenover ons huis was! Hier 

in de straat is een voetbalveld, 

maar omdat er een honden-

uitlaatstrook omheen is, ligt 

er vaak hondenpoep. Sinds afgelopen zomer mag ik 

wel met mijn vriend Timon hier uit de straat, samen skeeleren 

in het Cronesteinpark. Maar dat is niet echt in de wijk. 

3) Wat zou je willen veranderen aan de wijk?

Er wordt veel georganiseerd voor kleine kinderen, zoals paas-

eieren zoeken in de speeltuin van het Roomburgerpark of lam-

pionnen knutselen voor Sint Maarten. Het zou mooi zijn als 

er ook iets werd gedaan voor grotere kinderen. Bijvoorbeeld 

een voetbaltoernooi op het veldje in het Roomburgerpark. Het 

kasteeltje dat er nu staat, hoeft niet alleen te worden gebruikt 

voor kleinere kinderen in de speeltuin. Een basketbalveldje 

ergens is ook leuk, of een skatebaan. Nu is er bij ons om de 

hoek een speeltuintje met een wipkip, een wip en een schom-

melnet. Een schommel en glijbaan zijn beter.    

4) Zit je in deze wijk op school 

of een sportvereniging?

Ik zit op de Roomburgschool. 

Voetballen doe ik bij Meerburg 

in Zoeterwoude-Rijndijk en ik 

heb gitaarles op de muziek-

school in het centrum. 

5) Doe je mee aan activiteiten 

in de wijk?

Ja, in ons deel van de wijk 

wordt Halloween uitgebreid 

gevierd. En ik wil graag een 

keer meedoen met het Burger-

bal, maar vorig jaar konden we 

niet die dag. 

6) Ken je veel andere kinderen in de wijk?

Soms ga ik naar het veldje verderop in de straat en als daar 

al gevoetbald wordt, doe ik mee. Dat hoef je niet eerst af te 

spreken, je kijkt gewoon of er iemand is. En ik speel vaak bui-

ten met kinderen uit mijn stuk van de straat. We doen verstop-

pertje, voetballen en houden gevechten met waterpistolen. 

Over een paar jaar zijn we vast te oud voor verstoppertje; ik 

hoop dat we dan een basketbalveldje of skatebaan hebben. 

Estafette        Karen van Rooij

Jong in de wijk

Lars uit de Melchior Treublaan
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Een plek waar zelfstandig wonende ouderen kunnen aan-

schuiven voor een gezellige maaltijd, dat is de Profpot aan 

het Professorenpad 1. Eens in de veertien dagen kunnen 

zij genieten van de kookkunsten van mevrouw Van der 

Steen. Het keukenmes snijdt aan twee kanten: niet alleen 

wordt er voor deze ouderen eenmaal per veertien dagen 

gekookt met verse producten, ook is het een punt van 

ontmoeting en gezelligheid. 

Bij binnenkomst geurt de hal naar groentensoep. Dat roept 

wat op, zo’n geur: Het is de geur van ‘thuis’. Dat is ook pre-

cies de bedoeling, vertelt mevrouw Van der Steen. Eenmaal 

in de veertien dagen kookt zij voor een tamelijk grote groep 

ouderen, merendeels tachtigplus. Het initiatief is vooral be-

doeld voor die ouderen die zelfstandig wonen in de wijk, al-

leenstaand zijn en voor zichzelf moeten zorgen. “Ik ben er zelf 

mee gekomen”, vertelt Van der Steen. “Vroeger was hier dag-

opvang voor mensen die zorg nodig hadden. De Lorentzhof 

organiseerde dat. Warm eten kon tussen de middag in de Lo-

rentzhof zelf, maar dat wil lang niet iedereen. Dus ging ik na-

denken of we dat niet ’s avonds voor mensen konden regelen. 

En zo is het ontstaan. Ik kon hier de ruimtes gebruiken en de 

spullen, die nog van de dagopvang waren. Het fornuis en de 

pannen zijn er gekomen dankzij een loterij.”

Hollandse pot

Volgens Van der Steen wordt er graag gebruik gemaakt van de 

Profpot. “De mensen staan hier vaak al vanaf half vijf voor de 

deur, en ik moet ze elke keer zeggen dat ik niet eerder dan half 

zes kan beginnen, omdat de ruimtes nog verhuurd zijn aan an-

deren tot die tijd.” Van der Steen kookt, zoals ze zelf zegt, de 

Hollandse pot: stoofvlees, rode kool, hutspot en dergelijke ge-

rechten. Er is altijd soep en een toetje. Gasten kunnen ook een 

flesje frisdrank bestellen. Na afloop is er voor iedereen nog 

een kop koffie. Het spreekt voor zich dat een dergelijke activi-

teit veel betekent voor de ouderen. Lichaam en geest worden 

gesterkt: het één door een degelijke maaltijd met verse groen-

ten, en het ander door de gezelligheid en de contacten. 

Aan de maaltijd kunnen maximaal 25-26 mensen meedoen. 

Van der Steen vertelt dat het vrijwel altijd vol is. De Profpot 

wordt georganiseerd vanaf eind september tot eind mei. De 

kosten zijn laag: een maaltijd kost €5,-. Van der Steen krijgt 

Mevrouw Van der Steen kookt zelf, maar kan wel wat 

hulp gebruiken. Er komen drie vrijwilligers die het no-

dige doen: tafels dekken, serveren, afruimen, afwassen 

en koffie zetten. Ze zou graag meer jongeren zien aan 

het Professorenpad. Die zouden als vrijwilliger heel veel 

goeds kunnen doen bij allerlei activiteiten. Zo wordt er 

op dit moment gezocht naar een vrijwilliger die de Se-

niorenkrant wil brengen bij een aantal adressen in de 

wijk. Deze krant wordt vijf maal per jaar gemaakt op het 

Professorenpad nr. 1. Ook is er nog behoefte aan vrij-

willigers die het leuk vinden om maximaal drie bridge-

tafels van vier deelnemers te coachen. De stichting 

Radius houdt kantoor aan de Hooglandse Kerkgracht 

in Leiden. Informatie over onder andere de Profpot, 

bridge en andere activiteiten aan het Professorenpad: 

mw. Lenie Koolhaas, (071) 707 42 00 of:

 www.stichting-radius.nl 

Profpot:
gezellig eten met de jeugd van vroeger
Jacqueline Weeda

Kokkin Van der Steen zet elke twee weken de Hollandse pot op tafel.
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Wegens vertrek van de huidige secretaris is het bestuur van de wijkvereniging op zoek naar een enthousiaste opvolger.

• Je woont in de Professorenwijk, Burgemeesterswijk of Rijndijkbuurt, je voelt je betrokken bij deze wijken en de belangen   

 van de bewoners. Je hebt een open en belangstellende houding jegens diverse opvattingen en belangen. Je ziet het als uit- 

 daging om verbindingen te leggen tussen groepen en tussen deelbelangen en algemene belangen.

• Je bent bereid om een bijdrage te leveren aan het functioneren van de wijkvereniging en om tijd beschikbaar te stellen voor  

 het bestuurswerk.

• Je weet dat je soepel en constructief kunt samenwerken met anderen. Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel voor een indivi- 

 duele en gezamenlijke taak.

• Je houdt ervan de handen uit de mouwen te steken.

• Je bent bereid je voor tenminste 3 jaar aan een bestuursfunctie te verbinden.

Als secretaris vervul je een spilfunctie met diverse beheertaken en werk je nauw samen met alle bestuursleden en met de pen-

ningmeester en de voorzitter in het bijzonder.

• Je bent gemiddeld een dagdeel per week bezig met dit bestuurswerk, incidenteel meer.

• Je vervult een hoofdrol in de communicatie (postbus, email, inkomende en uitgaande post), in de ledenadministratie en bij  

 de bestuurs- en ledenvergaderingen (voorbereiding en verslaglegging).

Tevens gezocht: algemeen bestuurslid

Het bestuur van de wijkvereniging is eveneens op zoek naar een belangstellende voor de functie van algemeen lid van het be-

stuur. Bovenstaande algemene kenmerken zijn ook hier van toepassing.

In het bijzonder zoeken we iemand die belangstelling heeft voor het openbaar groen en het openbaar beheer van de gemeente.

De secretaris wordt, net als het algemeen bestuurslid, gekozen door de algemene ledenvergadering die in maart 2007 plaats-

vindt. Er is een nader functieprofiel voor beide functies beschikbaar.

Heb je belangstelling? Wil je meer weten? Neem dan contact op met de voorzitter van de wijkvereniging, Thomas van Duin: 

voorzitter@profburgwijk.nl of 06-23866740. 

dat voor elkaar door altijd zelf de boodschappen te doen. Er 

blijft dan zelfs wel eens wat over in haar Profportemonnee. Dat 

gaat in een potje, en met Kerst kan er dan extra lekker worden 

gekookt. 

Hoewel er nog altijd een goede samenwerking is met de 

Lorentzhof, worden de activiteiten voor ouderen aan het Pro-

fessorenpad tegenwoordig gecoördineerd door de stichting 

Radius. Radius is de nieuwe naam voor de Stichting Dienstver-

lening Ouderen Leiden. Vele vrijwilligers en enkele betaalde 

krachten organiseren allerlei praktische zaken en staan ou-

deren bij met informatie en advies op het gebied van wonen, 

welzijn en zorg. Een van die vrijwilligers is Van der Steen. Zij 

hoopt dat meer mensen haar voorbeeld zullen volgen.

Gezocht: secretaris voor het bestuur van de wijkvereniging

Sint Maarten begint in de wijk traditie te worden. Op 11 november
gingen groepjes kinderen verkleed en met lampions langs de deuren 

om te zingen en snoep op te halen.
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Meneer de Bolster (1921) koestert de tijd dat de Profes-

sorenwijk nog niet bebouwd was. Begin jaren dertig van 

de vorige eeuw was het een ideaal speelterrein voor hem 

en zijn vrienden die ook op het Levendaal woonden. In 

1969 kwam hij er zelf te wonen toen hij met zijn gezin naar 

de Buys Ballotstraat verhuisde. Er is ondertussen veel 

veranderd, maar zijn gevoel in een veilige omgeving te 

verkeren is gebleven.

Als kind woonde meneer De Bolster met zijn ouders en twee 

broers op het Levendaal. Vader was textielarbeider. In de stad 

was weinig speelruimte. Daarom ging hij na schooltijd vaak 

met een paar vrienden uit de binnenstad naar de Professoren-

wijk die nog in opbouw was. “Het was nog allemaal land rond 

de Lorentzkade. Wij hadden een afspraak met de eigenaar van 

een stuk weiland, boer Roelofs, die aan de Haven woonde. 

In ruil voor onze hulp mochten we onbeperkt spelen op het 

land.”

“Alles mocht, als wij maar hielpen de koeien opdrijven naar 

de melkplaats. Die was bij de stallen, waar nu de Zeemanlaan 

bij de Lorentzkade uitkomt. De huidige Lorentzbrug naar de 

Thorbeckestraat was er nog niet. Maar in het verlengde van 

de Cronesteinkade had je wel een houten bruggetje over de 

Stadsmolensloot waar je net met paard en wagen overheen 

kon. Wij brachten de melk in kannen met een kar over dat 

bruggetje naar de binnenstad, helemaal naar de Haven. Eentje 

trok met een touw en de anderen duwden.” Bij boer Roelofs 

aan de Haven werd de melk gekarnd. “Wij mochten zoveel kar-

nemelk drinken als we maar wilden. Na een halve liter zat je 

helemaal vol. Dat kostte de boer maar een paar centen. Maar 

in ruil daarvoor hadden wij alle vrijheid. We mochten ook gra-

tis konijnen houden in de schuur bij de stallen van de koeien.”

Joodse wezen

De vrienden zwommen na schooltijd en in vakanties vaak in de 

Stadsmolensloot, aan de latere Lorentzkade, vlakbij een ander 

smal houten bruggetje naar de plaats waar nu de Vredeskerk 

staat. De Sitterlaan bestond nog niet. “We namen geen bad-

pakken mee. Dat deed je gewoon in je onderbroek.”

In vakantietijd waren ze bijna iedere dag op het land. “Op 

vakantie gaan was er toen niet bij, dus dat was machtig mooi 

de hele dag op het land. Het was ook een uitkomst voor onze 

ouders. We gingen ‘s ochtends weg en kwamen pas ‘s avonds 

weer terug. Soms bleven we zelfs slapen op het weiland. Dan 

kregen we een laken mee en een tafelzeiltje op stokken. Dat 

was onze tent. Vader kwam dan om elf uur ‘s avonds kijken wat 

we uitspookten. Er gebeurde nooit wat. Zo buiten slapen kon 

toen nog, je had een gevoel van veiligheid.”

“We hadden ook veel contact met de jongens uit het Joodse 

weeshuis. Daarachter lag een grote tuin en een speelplaats 

voor de kinderen met een hek eromheen. Wij hadden op een 

braak stuk land aan de Cronesteinkade een voetbalveldje ge-

maakt met doeltjes op paaltjes. Zij konden ons zien vanuit hun 

achtertuin. De joodse kinderen gingen de voordeur uit aan de 

Roodenburgerstraat, liepen buitenom en vroegen of ze mee 

mochten voetballen. In de winter bevroor het regenwater en 

werd er op dat veldje ook geschaatst.”

Het contact ging niet verder dan voetbal en schaatsen. “Wij 

mochten nooit naar binnen in het weeshuis, en we nodigden 

hen ook niet thuis uit. Dat deden we onderling in onze eigen 

buurt wel.” Er was toch een verschil en niet alleen vanwege hun 

godsdienst en cultuur. “De joodse kinderen kwamen ook uit 

een beter milieu dan wij, het was een ander genre mensen. Ze 

kregen goede begeleiding en gingen doorstuderen. De arbei-

derskinderen van het Levendaal niet. Met 14 jaar was het afge-

lopen met spelen, dan ging je naar de fabriek.” Maar bij het 

voetballen viel elk onderscheid weg: “We gingen gewoon met 

elkaar om. Ook de joodse kinderen vloekten als je ze tegen hun 

schenen schopte.”

Meneer de Bolster: ‘Dat bruggetje vanaf de Cronesteinkade heeft na de 
oorlog nog een tijd bestaan. Ik heb er later nog op staan vissen.’

Buurtherinneringen    Marjolein Morée

‘Het was hier mooi spelen in het weiland’
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Typograaf

Op zijn veertiende ging De Bolster 

als typograaf werken op een druk-

kerij en maakte dagen van 8 uur tot 

half zes. “Dat handzetten was een 

prachtig vak dat ik tot mijn zestigste 

met plezier heb uitgeoefend. Jam-

mer dat het beroep niet meer be-

staat. Maar er is nog een vereniging 

van typografen en die zoeken elkaar 

nog steeds op.” Het werk nam alle 

tijd in beslag. Spelen was er bijna 

niet meer bij. Tijdens zijn schaats-

tochten over de Stadsmolensloot 

richting de molen aan de Kanaalweg 

merkte hij dat zijn vroegere speel-

terrein in een woonwijk veranderde.

In 1949 ontmoette hij zijn latere vrouw toen hij drukwerk 

bracht naar Farminon, het farmaceutisch bedrijf aan de Heren-

singel waar ze op kantoor werkte. In 1951 trouwden ze en gin-

gen ze, uiteindelijk voor negen jaar, inwonen bij haar ouders 

in de Borneostraat in de Kooi. Daar werd hun eerste zoon ge-

boren. Op hun eerste eigen bovenhuis in Leiden Noord kregen 

ze een tweede zoon. 

In 1969 kregen ze de kans tot woningruil met een collega van 

de drukkerij. Zo kwamen ze in de Buys Ballotstraat terecht.

Burenhulp

Mevrouw de Bolster kende de huizen al omdat een vriendinne-

tje van de Mulo hier woonde. “En ik heb ze zien bouwen”, vult 

haar man aan.“Toen we hier kwamen, woonden er veel oudere 

mensen aan de overkant. Ik vond het een grijs buurtje”, ver-

telt mevrouw de Bolster. “Veertig jaar geleden waren oudere 

mensen veel stabieler en ouwelijker gekleed voor hun leeftijd 

dan nu. Verderop woonden twee oudere heren alleen en dan 

hield je een oogje in het zeil of het wel goed met ze ging. Dat 

was toen meer dan nu. Dat kon omdat je veel thuis was. Ik 

werkte alleen de woensdagmiddag en de zaterdag in een kle-

dingbedrijf op de hoek van de Herengracht. Ik deed ook wel 

boodschappen voor een oude mevrouw verderop in de straat”. 

De contacten gingen overigens niet verder dan burenhulp. “Je 

ging niet bij elkaar op visite.”

De Buijs Ballotstraat zag er in 1969 anders uit dan nu. Nog 

lang niet iedereen had een auto. De stoepen waren breder. 

Toch speelde hun jongste zoon weinig in de smalle straat. Hij 

ging liever voetballen naast het hockeyveld, op de plek waar 

nu de speeltuin is. Hij ging naar de opleidingsschool in de Du 

Rieustraat. “Het was een goede school, maar we kwamen er 

niet zo veel. Hij liep zelf naar school en in die tijd hoefde je 

nog niet te helpen op school zoals nu.”

Er waren veel winkels in de buurt, zoals schuin tegenover hen 

de kruidenierwinkel van Van Mil. Meneer de Bolster: “Op elke 

hoek van de straat was een winkel. Maar de sfeer was toch al 

iets anders dan ik van vroeger gewend was. Hier in de wijk 

hadden ze echt sluitingstijden, heel anders dan in mijn vroe-

gere buurt. Toen kon je in de Kraaierstraat als je opeens trek 

had nog om 12 uur ’s avonds een bokking krijgen bij de viswin-

kel. Dan klopte je aan en kwam er iemand in nachtpon naar 

beneden.”

Het echtpaar ziet nog meer verschillen met vroeger. “Er zijn 

nu veel jonge gezinnen in de straat. Wij zijn nu de ouderen. 

Toen woonde je ergens en bleef daar lang. Nu blijven gezinnen 

maar enkele jaren in de straat en vertrekken veel sneller dan 

vroeger naar een grotere woning. Vroeger sliepen soms wel 

tien kinderen op een kamer. Iedereen werkt nu overdag, de 

postbode geeft pakjes altijd bij ons af.”

Meneer de Bolster ervaart ook een sterk contrast met zijn 

jeugd op het Levendaal. “Toen lag ik met mijn broers op een 

onbeschoten zolder. ‘s Winters was het daar zo koud dat mijn 

broer aan vader vroeg: ‘Mag ik die deken met mouwen?’. Dat 

was mijn vaders oude winterjas. Nu wonen we in een riante 

woning in een beschermde buurt. Ik voel me nog echt veilig 

hier.” Mevrouw beaamt dat: “Als ik naar de stad ga, doe ik 

mijn portemonnee altijd in de binnenzak van mijn jas, maar 

als ik hier naar de bakker of drogist ga doe ik hem rustig in 

mijn boodschappentas. Er is toch iets overgebleven van de 

oude sfeer.”

Roodenburgerpolder jaren dertig: ‘Door de weilanden liepen paden’ Bron: RAL
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Biologe Rinny Kooi ontdekte op zondag 3 september een 

mooie grote groep paddenstoelen in één van de twee Italiaan-

se populieren op de hoek van de Hoge Rijndijk en de Burggra-

venlaan. Ze groeiden onderaan de stam en in het gras. Omdat 

zij vermoedde dat de padden-

stoelen ook op de wortels van de 

boom groeiden en boven het gras 

uitstaken (zie foto) vroeg zij Hans 

Adema waarmee ze te maken 

had. Volgens hem is het de popu-

lierleemhoed of Agrocybe aegerita, 

die wordt ook wel  Agrocybe cylin-

dracea genoemd. Het is een pad-

denstoel die in Midden-Europa 

zeldzaam is en zich alleen in war-

me jaren laat zien. Het is een pa-

rasiet die in groepen op dood en 

levend hout van loofbomen zit, 

vooral op populieren. Goed voor 

deze boom was hij absoluut niet. 

Aangezien de populier al redelijk 

oud was en er waarschijnlijk een 

behoorlijk grote infectie in de 

wortels zat nam Rinny contact op 

met de gemeente. Zij was bang 

voor ongelukken tijdens één van 

de komende herfststormen en vond dat de boom snel moest 

worden gekapt. Dat heeft de gemeente toen zeer snel gedaan. 

Rinny’s verzoek was om een stuk stam van één meter hoog 

te laten staan. Dan kon deze zeldzame paddenstoel nog een 

aantal jaren terugkomen. Maar dat is niet meer gebeurd. 

Een aantal weken later ontdekte Rinny weer een bijzondere 

paddenstoel, deze keer in de gewone es  tegenover Huizin-

gastraat 3. Die paddenstoel zat dicht bij de kruin (zie foto). 

Deze keer was het volgens Adema de goudvliesbundelzwam, 

Pholiota aurivella. In deze es zitten ook oudere soortgenoten 

die erop wijzen dat de boom al een aantal jaren last heeft 

van deze zwam. Het is een soort die leeft op dode en levende 

loofbomen. Erg gevaarlijk is deze soort niet. In dit geval on-

De populier

De es

dernam de biologe dus geen stappen om de boom te kappen. 

De komende jaren zal zij regelmatig deze boom op padden-

stoelen inspecteren. 

Paddenstoelen in bomen

Gevaarlijk of niet?
Rinny E. Kooi
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Stichting Radius

Leidse Senioren Zelfstandig Zuid Oost,

Professorenpad 1  2313 TA

telefoon: 7074200

email: l.koolhaas@radius.nl
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Protestantse Kerk Nederland

Vredeskerk

Predikant: Dr G.J. Venema

Van Vollenhovenkade 21  2313 GG

telefoon 5142317
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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

Wednesday to Friday : 11 till 6 

Saturday: 10 till 5 

Hogewoerd 107 
2311 HJ Leiden 
071-5138497 

www.themayflowerbookshop.nl 

Wednesday to Friday : 11 till 6 

Saturday: 10 till 5 

Hogewoerd 107 
2311 HJ Leiden 
071-5138497 

www.themayflowerbookshop.nl 
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Kiek in de pot
uw traiteur

Dagverse maaltijden
Party-schalen Buffetten   

High-tea’s Soiree’s

Diners Lunchgerechten 

Delicatessen Kaasspecialiteiten

Kiek in de Pot heeft voor
de feestdagen een folder met
smakelijke menu´s samengesteld
Bestellingen zijn op de kerstdagen af te halen

Hogewoerd 79 2311 HG Leiden
Tel 071-5120608

internet: winkelstadinbeeld.nl

Colofon
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Oproepjes
Gymnastiek op muziek

Elke donderdagochtend is er gymnastiek op muziek in de 

grote zaal bij de Vredeskerk, speciaal voor zestigplussers. 

Geïnteresseerden kunnen een kijkje nemen op de 

donderdagochtend (9.15-10.15 of 10.15-11.15 uur) of 

informeren bij Maria Hillen: (070) 320 13 58. 

Klezmergroep zoekt violist

Klezmergroep (piano, dwarsfluit, klarinet, gitaar en contrabas) 

zoekt een violist(e). De groep oefent circa een keer per maand 

in Leiden, meestal in de Buys Ballotstraat. Er wordt gespeeld 

uit de boekjes van Mart Heijmans. Voor meer informatie: 

Karina van der Meer (071) 512 53 43 of

06) 10 74 77 39.

Actieve vakantie in Zuid Italië

Karina van der Meer uit de Buys Ballotstraat organiseert voor 

haar plezier bijzondere vakanties in het zuiden van Campanië, 

Italië. Het gaat om wandelen, cultuur en zwemmen in het 

nationale park Cilento e Vallo di Diano, in samenwerking met 

een lokale organisatie. Informatie via (071) 512 53 43 of kijk op 

www.wandelenitalie.nl.

Huiswerkbegeleiding/Remedial teaching 

Heeft uw kind problemen met taal of rekenen of heeft het wat 

extra hulp nodig bij het maken van het huiswerk? Leerkracht 

basisonderwijs, met ervaring in alle groepen en opleiding 

Remedial Teaching, biedt zich aan (Professorenwijk - Leiden). 

Inlichtingen: Els Bull  (06) 42 68 85 63.

Bijles Duits nodig?

Ik ben afgestudeerd in de Duitse taalkunde en geef bijles. Ook 

voor vertalingen. Prijs in overleg. Bel: Eveline Rietbergen

(06) 11 14 68 19.

Aangeboden

Slaapbank zwart/wit met futon matras t.e.a.b. 06 23866740
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Kerstsamenzang
Volgens traditie wordt ook dit jaar in onze wijk een Kerstsamenzang georganiseerd. En wel op zondag 17 december in 

de St. Petruskerk aan de Lammenschansweg. De deuren gaan om 15.30 uur open, de samenzang begint om 16.00 uur en 

duurt ongeveer tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Samenzang van vele bekende kerstliederen met begeleiding van het orgel, een lied waar alle aanwezige kinderen speciaal 

een aandeel in krijgen en aan het einde de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van warme chocolade-

melk of Glühwein. Amnesty International zal na afloop een deurcollecte houden.

Advent en Kerst in de kerken

St. Petrus kerk   Lammenschansweg  Pastores J.H. Smith, M. Remery

17 december, 16.00 uur Kerstsamenzang
24 december 09.30 uur Eucharistieviering. Stille viering 4e Adventszondag
24 december 19.00 uur Gezinsviering m.m.v. Kinderkoor, creche
24 december 23.00 uur Nachtmis m.m.v. de Cantorij
25 december 09.30 uur Eucharistieviering m.m.v. St. Petrusprojectkoor 
25 december 12.00 uur Kindje wiegen 
26 december 09.30 uur Eucharistieviering met samenzang
31 december 09.30 uur Eucharistieviering (Stille viering)
31 december 17.00 uur Vesperviering met samenzang
01 januari 09.30 Eucharistieviering met samenzang (Moeder Maria Gods), Kinderwoorddienst en creche

Vredeskerk    Van Vollenhovenkade

10 december 10 uur Advent II ds H.E. Schouten
17 december 10 uur Advent III - doopdienst m.m.v. de Cantorij van de Vredeskerk ds G.J. Venema
24 december 10 uur  Advent IV, ds   F.D. Rooze
24 december  16 uur Kinderkerstfeest voor  kinderen uit de wijk en hun ouders.  Alle kinderen en hun ouders die
      zin hebben om te komen zijn van harte welkom!!!
24 december 18.30 uur Broodmaaltijd - opgave: www.vredeskerk-leiden.nl
24 december 20.00 uur Kerstavonddienst m.m.v. een gelegenheidskoor o.l.v. Peter-Bram ’t Hoen, ds  G.J.Venema
25 december 10.00 uur  Kerstmorgen m.m.v. gospelrockformatie Dawwagiem ds F.D.Rooze

31 december Eerste zondag na de Kerst  ds J.R. Wolthaus

Oud Katholieke kerk Cronesteinkade 2  Pastoor  R. Bosma

17 december 10.00 uur Eucharistieviering, pastoor L. Wijker
17 december Oecumenische Vespers, een half  uur van gebed en zang en inkeer samen met de
      Protestantse Wijkgemeente Vredeskerk en de Evangelisch-Lutherse Gemeente
24 december ’s Morgens geen dienst 
24 december 16.00 uur, Kerstsamenzang in de Petruskerk
24 december 22.00 uur  Eucharistieviering Kerstnacht
25 december 10.30 uur Kerstmorgendienst met medewerking van de kinderen
31 december 10.30 uur Eucharistieviering


