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Eigenlijk is het feest aan de Cobetstraat al 

begonnen direct na de Tweede Wereldoor-

log. In juni 1945 nemen enkele bewoners 

van de Tieboel Siegenbeekstraat het 

initiatief voor een bevrijdingsfeest in hun 

straat. Het feest wordt groots opgezet. 

En het blijkt een succes. Naar aanleiding 

van deze ervaringen nemen de heer en 

mevrouw Taselaar uit deze straat het initi-

atief om voortaan een Koninginnedagfeest 

te organiseren in de Burgemeesterswijk 

(zie ook artikel elders in dit blad). Gaande-

weg voegen andere wijkbewoners zich bij 

deze groep. De ingrediënten van het feest 

van toen, komen nagenoeg overeen met 

de onderdelen van nu: een optocht, spel-

letjes, een ritje met een koets (nu paarden-

tram), Rad van Avontuur en muziek.

Voortgang
Eind jaren zeventig komt de klad erin. De 

organisatoren zijn dan al in de zeventig, 

en geven aan te willen stoppen met de 

organisatie. Opvolging wordt dan niet ge-

vonden. Moeilijk te begrijpen anno 2008, 

als je ziet hoe enthousiast het feest nu 

ontvangen wordt en hoeveel vrijwilligers 

zich inzetten om het feest te organiseren. 

Een ander tijdsgewricht? Minder Oranje-

enthousiasme? En nu misschien een ver-

langen naar nostalgie? Het is moeilijk te 

zeggen. Feit is wel dat in 2001 het stokje 

uiteindelijk toch weer wordt opgepakt. 

> Lees verde op pagina 2.
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Koninginnedag! 30 april is het weer 
zover en is het ‘Oranjeplein’ bij de Cobetstraat 
opnieuw het toneel van traditionele kinderspelen, vet coole activiteiten 
voor jongeren, muziek voor volwassenen en dat alles gehuld in veel, 
heel veel oranje. Hoe is het feest gegroeid tot wat het is? Wat maakt 
het zo succesvol? De Wijkkrant dook in de archieven en sprak met 
Gezinus Wolf, vanaf de start in 2001 tot 2005 betrokken bij de 
organisatie, en met Mieke de Waart, nu voor het tweede jaar actief bij 
de kinderspelen.

door Titia Buddingh

Oranje 
boven
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Dodenherdenking 

in de wijk 

De wijkvereniging nodigt u uit 

voor het bijwonen van onze eigen 

herdenking van oorlogsslachtoffers 

in de wijk. Dit doen wij op 

zondag 4 mei om 19.00 

uur bij de ‘bevrijdingsboom’, 

hoek Zeemanlaan-Van der 

Waalsstraat. Daar zullen de 

kinderen een krans leggen.

+programma (pag 40.)

Koninginnedag
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Een verademing was het om eens een 

wethouder te horen uitleggen hoe het nu 

precies zit. Dat stelt je gerust, ook voor 

de toekomst. Dat betrof met name de 

verkeerssituatie op de De Sitterlaan en 

de Burggravenlaan. Enige jaren gele-

den heeft op mede-initiatief van onze 

wijkvereniging een deel daarvan een 

maximum snelheid van 30 km gekregen. 

Argumenten waren onder meer: veilig-

heid voor onze overstekende school-

kinderen, ouderen, sporters en wat er 

verder nog meer van de ene kant naar 

de andere kant van de weg gaat. Tijdens 

de Algemene ledenvergadering (ALV), 

waar de wethouder acte de présence gaf, 

constateerden enkele mensen dat met die 

maximum snelheid van 30 km nogal de 

hand wordt gelicht. Bovendien zijn de bij 

dit maximum behorende hoge verkeers-

drempels niet aangelegd. De uitleg van 

de wethouder was helder en in ieder 

geval dreigend: “Met de juiste drempels 

kunnen er geen bussen meer rijden en 

dat willen jullie toch zeker niet.” En ja, 

handhaven (politiecontrole, bonnen e.d. 

red.) daarvoor moeten we bij de politie 

zijn. “Daar ga ik niet over”, was zijn ver-

rassend ambtelijke ‘volgende loket’ op-

merking. Maar na enig aandringen van de 

aanwezigen in de zaal beloofde hij ons in 

de toekomst over dit onderwerp contact 

op te nemen met de politie. 

Wij namen met een heel ander doel 

contact op met  de politie namelijk: het 

toenemend aantal inbraken. In dit 

nummer vindt u daar een artikel over.

Met de klachten over het onderhoud 

van het groen ging het wat oplossingen 

van gemeentelijke zijde betreft een 

stuk beter. In dit nummer meer over de 

‘slechte’ communicatie hierover en bijna 

Redactioneel
Volgende loket

> Vervolg voorpagina.

2
kijk ook eens op www.profburgwijk.nl

In 2000 neemt wijkbewoonster, Anna 

van de Most-Van der Scheer, tijdens de 

jaarvergadering van de Wijkvereniging 

opnieuw het initiatief, en stuurt daarop 

aansluitend een brief aan het bestuur. 

Zij geeft daarin allerlei suggesties voor 

het feest zoals: een verkleedoptocht, een 

lampionnenoptocht, kinderspelletjes, een 

Oranjeborrel. 

Een groep van 17 wijkbewoners gaat 

aan de slag. De eerste keer, in 2001 

wordt het feest nog gehouden op het 

schoolterrein aan de Oppenheimstraat. 

Gezinus Wolf, organisator van het eerste 

uur vertelt: “We hebben die eerste keer 

uitgebreid gesproken over de locatie. 

Veiligheid was een belangrijk punt, en bij 

de Oppenheimstraat is het speelterrein 

omheind. Bovendien zouden we bij slecht 

weer kunnen uitwijken naar de school. 

De locatie had wel wat minder sfeer. Toen 

we zagen hoe soepel de dag eigenlijk 

verliep besloten we het jaar daarop terug 

te gaan naar de traditionele plek aan de 

Cobetstraat.”

Dat eerste jaar was weliswaar een 

succes, maar de organisatie liep op tegen 

één groot probleem: er waren te weinig 

vrijwilligers om de spelletjes te bege-

leiden. 

“Het gevolg was dat de begeleiders niet 

even weg konden voor een kop koffie 

of zelfs maar een toiletpauze”, vertelt 

Gezinus. “Daar hebben we van geleerd. 

We hebben de taakverdeling onderling 

aangepast: twee mensen uit het team 

kregen de taak vrijwilligers te werven, 

in te praten en in te delen. Dat werkte 

veel beter. Het jaar daarop, hadden we 

voldoende vrijwilligers om alle spellen te 

bemensen, en konden we gaan werken in 

‘shifts’.”

In 2002, was het feest dus weer terug 

op de Cobetstraat: centraler in de wijk 

en in een sfeervolle omgeving. Maar de 

organisatie liep dat jaar tegen een nieuw 

probleem op. De stroomvoorziening 

bleek onvoldoende. Twee Leidse restau-

rants zorgden voor de hapjes, maar het 

aggregaat bleek niet opgewassen tegen 

de stroomaanvraag van de ovens en de 

koeling. Snel werd er uit huizen van be-

woners uit de omgeving stroom getapt, 

met dikke kabels door de brievenbus. 

Volgens Gezinus een prima noodoplos-

sing. “Maar het jaar daarop stond er een 

ander aggregaat. Zo hebben we wel 

vaker moeten improviseren, dat hoort er 

nu eenmaal bij. Zo werden een keer de 

afvalbakken niet geleverd. Heel vervelend 

bij zo’n groot feest midden in de wijk. 

We hebben toen wijkbewoners gevraagd 

hun eigen afvalbakken te ‘doneren’ en 

dat werkte!”

Wijkevenement
Het Koninginnedagfeest is inmiddels uit-

gegroeid tot een echt wijkevenement dat 

enthousiast door veel wijk- en ex-wijk-

genoten wordt bezocht. De elementen 

zijn eigenlijk nog steeds ongewijzigd: de 

optocht (met thema), de kinderspelen, 

de paardentram. “De kinderspelen zelf 

‘Ook in 1960 was het op 
Koninginnedag een drukte 
van belang’

‘gewaagde’ toezeggingen van de wethou-

der dat het beter zal gaan. Verder staat 

dit nummer natuurlijk in het teken van 

Koninginnedag. Ook houden we de Ring-

weg Oost tegen het licht en berichten we 

over de herdenking in het voormalige 

Joodse weeshuis, de Algemene leden-

vergadering en een vergeten bevrijdings-

feest. Daarnaast is er buiten onze zeer 

lezenswaardige rubrieken aandacht het 

afgeblazen heroïneproject, onze prach-

tige Speelschans en wordt u bijgepraat 

over de nieuwbouwplannen van de 

St. Josephschool.

Ik wens u weer veel leesplezier.

Rob Beurse, hoofdredacteur
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Op naar de 1000 leden!

Traditiegetrouw heeft de wijkvereniging 

in maart haar jaarvergadering. We leggen 

dan als bestuur verantwoording af. Alle 

leden ontvangen een terugblik op het 

afgelopen jaar, wat er gebeurde, waar 

het bestuur zich druk over maakte, wat 

we hebben gedaan en hoe we met het 

geld van de leden zijn omgesprongen. 

De terugblik is altijd vrij gedetailleerd, 

expres. Want dan kun je het jaar nog 

eens goed aan je voorbij laten gaan. Alle 

wapenfeiten op een rij. Onze festiviteiten 

(koninginnedag, kunst-over-de-vloer, 

kerst), de eigen dodenherdenking, de 

wijkkranten, de website, het voormalig 

Joods weeshuis, de scholen nieuwbouw, 

Ringweg Oost.

In 2007 hebben bijna 80 wijkgenoten 

zich ingezet bij één van de diverse 

activiteiten. Een ongekend hoogtepunt 

van betrokkenheid van deze vrijwilligers. 

Het bestuur bedankt hen allemaal 

hartelijk en hoopt velen ook in 2008 

weer bereid te vinden.

Maar vooral geldt: zonder leden geen 

wijkvereniging. Het aantal is in 2007 

opnieuw gestegen, tot bijna 800. Dat is 

bijna een kwart van alle 3600 huishou-

dens. We zijn waarschijnlijk de grootste 

wijkvereniging in Leiden. Maar we zijn 

nog niet tevreden. Hoe meer leden, hoe 

meer we kunnen doen, hoe groter ons 

draagvlak, hoe beter u wordt geïnfor-

meerd. Drie van de vier huishoudens zijn 

nog niet lid. Terwijl u dat best wel wilt 

worden en het zo eenvoudig is. Schrijf 

gewoon een bedrag van minimaal € 8,50 

over op rekeningnummer 55.67.659 van 

de Vereniging Professoren- en Burge-

meesterswijk te Leiden en vermeld 

contributie 2008.

In 2011 vieren we de 75ste verjaardag 

van de Professorenwijk. Het mooiste 

cadeautje is als we dan het 1000ste lid 

kunnen inschrijven.

Maar we leven nu in 2008. Een jaar met 

volop nieuwe ambities. Het bestuur is 

versterkt tot maar liefst acht personen, 

met Hans Muste als nieuwe penning-

meester en met Jolanda van Gorkum en 

Hanneke van der Veen. Geweldig. 

We gaan er tegen aan. Doet u mee? 

Tot ziens op Koninginnendag!  <

zijn hier en daar wel gewijzigd. Ik heb 

bijvoorbeeld een Kop van Noot gemaakt. 

Dit is een pijpje, op een plank. Je laat een 

noot door de buis op de plank rollen en 

met een houten hamer, sla je dan de noot 

kapot. Althans, dat is de bedoeling, maar 

eigenlijk sla je altijd mis. Frustrerend 

maar ook uitdagend en erg grappig om 

te zien”, aldus Gezinus.

Sinds vorig jaar coördineert Mieke van de 

Waart, samen met een andere vrijwilliger 

de kinderspelen. Zij is een nieuweling in 

het organisatieteam. “Ik wilde wat doen 

in de wijk, iets bijdragen. En dit leek me 

een mooie manier.”

Dat de organisatie van het feest inmid-

dels op rolletjes loopt, bevestigt ook 

Mieke. “Het is best moeilijk om er snel 

achter te komen wat er allemaal gebeurt. 

Het lijkt bijna vanzelf te gaan. 

Het eerste jaar heb ik eigenlijk 

alleen kunnen ondersteunen. 

Pas nu draai ik volwaardig 

mee.” Gezinus herkent dit. 

“Mijn opvolger heeft ook eerst 

een jaar meegedraaid, en 

daarna pas mijn taken overge-

nomen. Meedraaien is de beste 

manier om je in te werken.”

Olympisch Oranje
Mieke vertelt honderduit over het pro-

gramma van dit jaar. Het thema Olym-

pisch Oranje bracht het team weer op 

nieuwe ideeën, bijvoorbeeld voor een 

sportieve opening, sportieve aankleding, 

en natuurlijk een optocht met je favoriete 

sport of je sportidool. Ook sportvereni-

gingen uit de wijk zullen meedoen, en 

het terrein zal Olympisch Oranje worden 

aangekleed.

“We proberen nu ook wat meer te bieden 

voor de jeugd van 10 tot 16 jaar. Daar 

zijn we vorig jaar mee begonnen, en dat 

viel erg in de smaak. Het is net de groep 

die anders buiten de boot valt”, vertelt 

Mieke. “Vorig jaar waren er schilderwork-

shops voor deze groep, dit jaar hebben 

we gezocht naar een sportieve uitdaging. 

Midden op het plein komt een enorme 

stellage te staan. Jonge wijkgenoten 

worden uitgedaagd een zo hoog moge-

lijke toren te bouwen van kratten: het 

zogenaamde krat stapelen. Door middel 

van een kabel wordt de kratstapelaar 

bevestigd aan 

de stellage 

van opge-

blazen bui-

zen, zodat de 

stapelaar zich 

geen buil kan 

vallen.”

Toekomst
Hoe ziet de 

toekomst van het Koninginnedagfeest 

eruit? Gezinus geeft aan dat commer-

cialisering buiten de deur gehouden zal 

worden. ‘Het is niet de bedoeling een 

Heineken Music Hall te krijgen aan de 

Cobetstraat. De eenvoud is juist de 

kracht.”

Mieke beaamt dit. En ze voegt er aan 

toe: “We doen nu wel wat meer voor de 

middelbare schoolleeftijd en dat zullen 

we waarschijnlijk verder gaan uitbouwen. 

We willen dat het een feest is voor ieder-

een uit de wijk.”  <

3
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Nieuwbouw St. Josephschool

1 Hoe hoog wordt het gebouw aan de 

kant van de Meyerskade en hoe groot is 

de afstand tot de achtergevels van de 

woningen? 

Het twee-laagse gedeelte is ca 800 cm. 

hoog, het drie-laagse deel ca 1150 cm. 

hoog. 

De afstand van het hoge deel tot de 

achtergevel van de woningen aan de 

Meyerskade is meer dan 30 meter.

2 Hoe groot is de afstand tussen 

de bestaande flatwoningen in de 

Oppenheimstraat en het te bouwen 

appartementengebouw? 

De afstand bedraagt ca. 25 meter, ver-

gelijkbaar met de situatie in de andere 

verbindingsstraten tussen Burggraven-

laan en Van Vollenhovenkade.

3 Klopt de grootte van het gebouw 

met de normering die door de overheid 

gesteld wordt? 

Ja, alle eisen kloppen met de bouw-

plannen.

4 Hoe groot is de afstand van het 

nieuwe schoolgebouw tot de achtergevels 

van de woningen aan de Van Vollen-

hovenkade? 

De afstand van de zijgevel van de school 

tot deze achtergevels is in het voorlig-

gend ontwerp ca. 25 m. De afstand van 

het bouwdeel van B4kids tot deze gevels 

ca. 23 meter.

5 Is er een risico van heischade aan de 

omliggende woningen? Een deel van de 

woningen op de Meyerskade is niet ge-

heid. Hoe kan eventuele schade worden 

vastgesteld en vergoed? 

Het risico wordt vooraf door deskundi-

gen beoordeeld. Aan de hand daarvan 

wordt de methode van heien bepaald 

(heien of boren). Meestal worden de 

naastliggende gebouwen vooraf ‘ge-

schouwd’. De status wordt dan vastge-

legd in een rapport. Nieuwe schade die 

aantoonbaar ontstaat als gevolg van het 

bouwen is op de aannemer verhaalbaar.

6 Hoe hoog wordt het appartementen-

gebouw en wat zijn de gevolgen voor zon 

en wind voor de woningen aan de Burg-

gravenlaan? Het appartementengebouw 

wordt ca. 14 m. hoog. Voor de wind zal 

de situatie niet veel veranderen ten op-

zichte van nu. Met betrekking tot de zon 

zou onderzoek vooraf kunnen worden 

gedaan. 

7 Waarom moeten er op deze locatie 

woningen worden gebouwd? 

De gemeente Leiden moet een minimaal 

aantal woningen per jaar bouwen omdat 

er woningnood is. Om dit minimum te 

halen moeten er ook op dergelijke 

locaties woningen worden gebouwd. 

8 Kan de ruimte voor de kinderopvang 

niet in of in de plaats van het woonge-

bouw worden gebouwd? 

Natuurlijk zou dit kunnen, maar onder 

één dak betekent kosten besparen en 

de ruimtes dubbel gebruiken. Zó is het 

efficiënter. 

9 Door wie en wanneer wordt het 

dakterras gebruikt?

 Het dakterras is bedoeld voor de pauzes 

van het docententeam, uiteraard bij heel 

mooi weer.

10 Waarom is er gekozen voor platte 

daken? Dat geeft meeuwenoverlast!

Schuine daken zijn minder efficiënt 

omdat de ruimte eronder minder goed 

kan worden benut. Om evenveel ruimte 

te krijgen zou het gebouw nog hoger 

worden. We moeten onderzoeken hoe 

we meeuwenoverlast kunnen beperken. 

Meeuwen komen overigens ook voor op 

(schuine) pannendaken.

11 Is er nagedacht over de geluidover-

last voor de bewoners van de Meyers-

kade, en hoe wordt de fietsenstalling 

ingericht? 

De situatie zal niet veel veranderen om-

dat de speelterreinen voor de kinderen 

net als nu, voor en achter het gebouw 

zijn geplaatst. 

De fietsenstallingen worden niet over-

dekt uitgevoerd, met name om vandalis-

me in en op overkappingen te voor-

komen.

12 Wordt het terrein ergens afgesloten? 

Het achterplein zal helemaal kunnen 

worden afgesloten. Het plein vóór 

blijft juist open zodat het als speelplein 

ook buiten schooltijden kan worden 

gebruikt.

13 Waar blijven de auto’s van de 

bewoners van de nieuwbouwwoningen? 

Deze zullen hun auto’s onder het 

appartementengebouw in een parkeer-

garage parkeren.

14 Wat gebeurt er met de huidige 

bomen, met name de twee platanen en 

de kastanjeboom? 

Jammer genoeg zullen de bomen moeten 

verdwijnen. Er wordt nog onderzocht of 

verplaatsen een optie is.

  Wordt er bijvoorbeeld een klankbord-

groep gevormd met vertegenwoordigers 

van de wijk? 

Allen vinden dit een goed voorstel. 

Schooldirectie en architect zullen hiertoe 

een voorstel doen aan de wijkvereniging.

16 Hoe ziet het tijdpad eruit?

In 2008 moet de bouwvergunning 

worden verkregen en de aannemer 

worden geselecteerd. Zodra de Lorentz-

school gereed is (begin 2009) kan de 

St. Josephschool de noodlokalen op het 

Trigonterrein gaan gebruiken. Dan kan 

de sloop van het oude schoolgebouw 

beginnen en vervolgens de bouw van de 

school worden gestart. Zodra het nieuwe 

schoolgebouw in voorjaar 2010 in ge-

bruik genomen is, kan Oppenheimstraat 

4 gesloopt worden. Daar zullen dan in 

een tweede bouwfase de appartementen 

worden gebouwd.  <

In de Wijkkrant van 
december 2007 stond een 
artikelover de voorgenomen 
nieuwbouwplannen van de 
St. Josephschool. Intussen 
heeft Van Reijzen en Verbeek 
architecten b.v. op 12 december 
een informatieavond gehouden 
met de direct omwonenden. 
Zij konden deze avond vragen 
stellen. U vindt in dit artikel 
een beknopt overzicht van 
deze vragen en antwoorden.

kijk ook eens op www.profburgwijk.nl
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De laatste jaren leek het allemaal zo goed 

te gaan. Natuurlijk zijn er altijd slechte-

rikken, maar het aantal inbraken liep in 

Leiden behoorlijk terug. In het stadsdeel 

Roodenburg waar Professoren- en Burge-

meesterwijk toe horen, liep het van 2003 

tot 2005 terug van 81 naar 57 gevallen. 

Maar nu is opeens weer een stijging te 

zien, is de indruk die de politie heeft.

Gelegenheidskansen 
Bij inbraken denk je onwillekeurig aan 

de leden van het duistere gilde die met 

professionele gereedschappen zoals 

breekijzers, boortollen, misschien wel 

thermische lansen, op pad gaan. Dat 

komt, volgens Linda Warmerdam, onze 

wijkagent, helaas nog steeds voor, maar 

dat bepaalt het beeld in onze wijk niet. 

“Het gaat bij ons veel meer om gelegen-

heidskansen”, zegt ze. Het gaat, volgens 

haar, momenteel vooral om het stelen van 

laptops. Als je langs een woning loopt en 

je kijkt naar binnen, zie je dat zo’n appa-

raat dikwijls op een vrij opvallende plek 

staat. En als je dan ziet dat je gemakkelijk 

binnen kunt komen, omdat bijvoorbeeld 

het huiskamerraam wagenwijd open 

staat, of de voordeur op een kier...“

Maar ook als er niets open staat zijn er 

trucjes genoeg om binnen te komen. 

“Flipperen bijvoorbeeld” noemt Warmer-

dam als voorbeeld. “Je duwt op een 

speciale manier een plastic plaatje tus-

sen deur en deurpost en haalt die een 

paar maal op en neer. Als de sleutel niet 

omgedraaid is gaat het slot zo open.”

De politie heeft inmiddels een paar 

verdachten opgepakt. Hoewel de politie 

ons vanzelfsprekend geen details over 

die verdachten kan geven, wil Warmer-

dam nog wel kwijt dat dit gewoon 

inwoners van onze eigen regio blijken 

te zijn en dat zij niet onder de groep 

‘beroeps of professional’ vallen

Voorzorg
Wanneer er bij je is ingebroken is dat 

een heel nare ervaring. Niet alleen ben je 

kostbare spullen kwijt en heb je een 

schade – die overigens lang niet altijd 

door de verzekering wordt vergoed 

– maar het grijpt je vooral 

emotioneel diep aan. Je voelt 

je niet veilig meer op je 

eigen stek. 

Het loont daarom de moeite 

om de nodige voorzorgmaat-

regelen te nemen. Je hoeft 

daarvoor je huis heus niet in 

een soort brandkast te ver-

anderen. Gewoon een beetje 

zorgvuldigheid kan al veel 

helpen. Breng gelegenheids-

dieven niet op een idee. Zet 

je laptop en andere kostbare 

spullen niet zo neer dat ze 

als het ware uitnodigen om 

even te komen kijken.

Zorg dat het niet gemakkelijk 

is om binnen te komen. Het 

huis moet natuurlijk gelucht 

worden, maar laat het raam 

niet open staan als je de huiskamer uit-

loopt. Doe altijd de voordeur dicht. Een 

touwtje uit de brievenbus is vragen om 

ellende. Ga je de deur uit, draai hem dan 

goed op slot, dan valt er niet te flipperen. 

Denk vooral ook aan de tuin. Voor dieven 

is dat een ideale operatiebasis. Als de 

beplanting een beetje hoog is opgescho-

ten, kunnen ze ongezien hun gang gaan. 

Soms vinden ze zelfs krukjes of een 

ladder als hulpmiddelen.

Registratie
Mocht het ondanks alles toch mis gaan, 

dan zal de politie proberen de spullen te-

rug te vinden. Een goede registratie geeft 

dan aanknopingspunten voor het onder-

zoek naar de daders en, niet te vergeten, 

de helers. Als hulpmiddel voor een goede  

beschrijving is een CD Rom ontwikkeld 

die op het politiebureau afgehaald kan 

worden*) .

De toename van het aantal inbraken hoeft 

nog niet tot grote somberheid te leiden. 

Met wat eenvoudige voorzorgsmaatrege-

len zijn veel inbraken te voorkomen of is 

op zijn minst de kans op terugbezorging 

te vergroten.  <

*) Een CD kunt U verkrijgen bij het politie-

bureau van onze wijk; Vijf Meilaan 135B, 

Tel. 0900-8844

Je bent boven druk bezig. Opeens hoor je lawaai beneden. Je hoort een deur klapperen. Je loopt naar 
beneden. Een flinke tocht komt je tegemoet. Vreemd, de voordeur staat wijd open. Je wist toch zeker dat 
je hem had dicht gedaan. Je duwt de deur op slot en loopt naar de huiskamer... Je kijkt rond. Er is iets, 
of beter er is iets weg...! Oh jee, stond de laptop niet op tafel? Waar is mijn handtas? Waar is mijn 
camera? Ben ik nog meer kwijt. Je wordt zenuwachtig, je weet het niet precies meer en loopt wat doel-
loos rond. Dan dringt de waarheid tot je door. Er zijn dieven op bezoek geweest en je bent dierbare 
spullen kwijt. Een heel nare ervaring die meerdere mensen in onze wijk is overkomen.

‘Eenvoudige 
voorzorgsmaatregelen 
voorkomen veel 
inbraken’

Inbraken in de buurt
door Alfred Dernison

‘Zet je laptop 
en andere 
kostbare 
spullen niet 
overduidelijk 
in het zicht’
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Tunnel plus brug in verlengde van 
Kanaalweg is de beste variant
door Frans Hoek

Er wordt op dit moment gewerkt aan 

twee verkeersringen rond en door 

Leiden. De buitenring zal gevormd 

worden door de A44; de Plesmanlaan, 

de Schipholweg, de Willem de Zwijger-

laan, de N445, de N446 en ten slotte de 

nieuw te ontwikkelen Rijnlandroute. 

De binnenring bestaat uit de 

Voorschoter weg, Churchillaan, de 

Plesmanlaan, Schipholweg, Willem de 

Zwijgerlaan en een nieuw aan te leggen 

Ringweg Oost.

Cirkels
Omdat de RGL een groot deel van de 

verkeerscapaciteit van Leiden opeist, zal 

de binnenstad autoluw gemaakt moeten 

worden. In eerdere plannen is gesproken 

over het zogeheten ‘Gronings model’. 

Daarin wordt de stad als het ware 

opgeknipt in vier delen die alleen maar 

bereikbaar zijn via de ringen met aan 

de rand van de stad op veel plaatsen 

parkeer garages. Deze plannen zijn nu 

verzacht. Er wordt nu gedacht aan het 

creëren van veel eenrichtingverkeer, zo-

dat de automobilisten alsmaar in cirkels 

worden gestuurd. Overal is te komen 

maar wel met de nodige moeite.

Drie varianten
Voor de Ringweg Oost wordt nu gediscus-

sieerd over een aantal varianten:

 Kanaalweg – De Waard – Zijldijk

 Kanaalweg – De Waard – 

 Sumatrastraat

 Kanaalweg – De Waard –

 Suma-trastraat / Zijldijk (een

 richtingscircuit)

Hoewel de ontwikkelingen in Leiderdorp 

heel belangrijk zijn, hebben ze weinig 

invloed op onze Professoren- en 

Burgemeesterswijk, vandaar dat voor-

lopig alleen de ontwikkelingen rondom 

de wijk worden behandeld.

Er is in een eerder stadium al gediscussi-

eerd over de Willem van der Madeweg als 

alternatief voor de Kanaalweg, maar dat 

is om verschillende redenen geen goed 

alternatief, onder meer vanwege de te 

verwachten ‘eigen’ drukte. Bij autonome 

groei zal de verkeersdrukte daar van 

18210 verkeersbewegingen in 2005 naar 

31540 in 2020 groeien, dus +73%. Verder 

is het moeilijk om een brug over de Oude 

Rijn te maken van 6,10 m hoog naast de 

A4-tunnelbak van 10 m diep die  waar-

schijnlijk – als aan de voorwaarden van 

een lopend extra onderzoek is voldaan 

straks onder de Rijn door komt te lopen.

Aanpassen Kanaalweg
De Kanaalweg zal op een drietal plekken 

moeten worden aangepast voor de ring-

wegfunctie. De kruising bij het Lammen-

schansplein zal een volwaardige kruising 

moeten worden. 

De gelijkvloerse spoorwegovergang moet 

vervangen worden door een brug die 

6,10 meter boven het waterniveau ligt. 

Deze brug is onderdeel van de aanleg van 

de RGL, maar ProRail stribbelt nog tegen.

De kruising met de Hoge Rijndijk is zeer 

belangrijk. Naar verwacht wordt zal de 

N11 in 2020 alleen al 60% meer verkeer 

aandragen, een groot deel daarvan zal 

over Hoge Rijndijk gaan!

Er wordt nu gewerkt aan een aantal 

varianten:

1 Een gelijkvloerse oplossing. Hier 

wordt een brug gebouwd over de Nieuwe 

Rijn naar De Waard. Het probleem is dat 

Ringweg Oost

De afgelopen 60 jaar is er vrijwel 
niets gedaan aan verbetering van de 
verkeersdoorstroming van Leiden. Het 
is daardoor niet verbazingwekkend 
dat er dagelijks lange files is de stad 
staan. Als gevolg van de aanleg van de 
RijnGouwelijn (RGL) door onze mooie 
stad zal er een volledig verkeersinfarct 
ontstaan als er niets gebeurt. Er wordt 
nu een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoersplan (GVVP) uitgewerkt. Frans 
Hoek maakt deel uit van het atelier 
Ringweg Oost, dat oplossingen moet 
aandragen om de verkeersafhandeling 
houdbaar te maken. Hij rapporteert over 
de stand van zaken.
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dit heel erg druk wordt en dat er behoor-

lijk veel opstelstroken moeten komen om 

het verkeer af te wikkelen. Eigenlijk biedt 

deze oplossing geen doorgroeimogelijk-

heid.

2 Een tunnel in het verlengde van 

de Kanaalweg. Het verkeer van de Hoge 

Rijndijk wordt dan eerst een stukje de 

Kanaalweg opgeleid en draait vervolgens 

via een rotonde ter hoogte van de Dozy-

straat de tunnel in of uit. Hierdoor zal een 

groot deel van de groenstroken moeten 

vervallen.

3 Een tunnel in het verlengde van de 

Kanaalweg plus en brug daarboven voor 

het afwikkelen van het verkeer van de 

Hoge Rijndijk. Deze oplossing biedt de 

minste overlast voor de wijk, maar kost 

wel meteen de hoofdprijs. Toch heeft 

momenteel deze variant de voorkeur.

Over het punt waar de ingang van de 

tunnel zou moeten komen wordt nog 

nagedacht. Het simpelste is natuurlijk een 

plek zo kort mogelijk voor de kruising 

met de Hoge Rijndijk. Het probleem 

daarbij is dat de fietsbrug naar Roomburg 

met stoplichten voor vertraging zorgt. 

Bovendien komt er bij een geopende 

Wilhelminabrug meteen zo’n lange file te 

staan dat het verkeer dat de tunnel in wil 

ook vast staat. De beste oplossing is de 

tunnelingang verder op de Kanaalweg te 

plaatsen. 

Computermodel
Er is een computermodel gemaakt van 

de Leidse verkeerswegen. Op basis van 

tellingen in het basisjaar 2005 kunnen 

schattingen worden gemaakt van de 

verkeersdrukte in 2020. Als de Rijnland-

route doorgaat, wordt het verkeer binnen 

Leiden in het algemeen minder druk. De 

Kanaalweg met de nieuwe ringwegfunctie 

wordt in het model met Rijnlandroute 

eigenlijk niet echt veel drukker; van 

9.120 verkeersbewegingen in 2005 naar 

12.190 in 2020. 

Op basis hiervan zal de Kanaalweg net als 

nu tweebaans blijven

Geruststelling
Verontrustend leek dat de De Sitterlaan 

in één van de varianten 151% meer 

verkeersbewegingen te verwerken zou 

gaan krijgen. Doorvragen leerde dat er 

een fout in het verkeersmodel zat. Bij de 

startmeting is de Sitterlaan/Burggraven-

laan als 50 km-weg ingevoerd terwijl dat 

toen al 30 km was. 

Dat is bij de nieuwe berekeningen ge-

corrigeerd, maar toen is per ongeluk het 

Levendaal als 20 km zone ingevoerd en 

de Lammenschansweg 30 km, waardoor 

er enorm veel sluipverkeer ontstond. 

Inmiddels zijn er nieuwe berekeningen ge-

maakt. Daaruit blijkt dat in ieder geval de 

De Sitterlaan minder druk zal worden.  <

 de . la . Tête
 Schoonheidssalon
voor de echte huidverbetering

Marijke van ‘t Hooft
Lammenschansweg 18
2313 DM Leiden
071-5156963

Of het nu is voor een goede 
gezichtsbehandeling, het 
verven van uw wimpers of 
het harsen van uw benen. Bij 
Schoonheidssalon de la Tête 
bent u in goede handen.

Er wordt gewerkt met de 
producten van 
dr. Baumann. Deze 
producten zijn vrij 
van parfum, minerale 
olie en chemische 
conserveringsmiddelen. 
Zelfs de meest gevoelige, 
allergische, acne- of 

eczeemhuid reageert 
bijzonder goed op deze 
producten.
Persoonlijke aandacht, 
echte huidverbetering en 
ontspanning staan bij mij 
hoog in het vaandel. Dit zal 
er toe bijdragen dat u zich, in 
mijn praktijk, al snel thuis zult 
voelen.

Graag tot ziens,

 Marijke 
 van ’t Hooft

Schoonheidssalon de la Tête opent haar deuren!

www.schoonheidssalon-delatete.nl

advertentie

2

3
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advertentie Remax

Op zoek naar een professioneel en servicegericht bedrijf 
voor werkzaamheden aan uw huis?

Wij hebben veel ervaring op het gebied van verbouwing en onderhoud aan huizen in de 
Professoren- en Burgemeesterwijk!

U kunt ons onder andere inschakelen voor:
de verbouwing van uw: - keuken
    - badkamer
    - zolderetage (dakkapellen)
onderhoud:   - loodgieterwerk (dakwerk, C.V., gas, water)
    - electriciteit
    - timmerwerk.

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende offerte of prijsopgaaf.
Neem hiervoor contact op met Pieter Versnel, tel. 06-55863720.

Maatwerk  /  van der Waalsstraat 7  /  2313 VB Leiden  /  tel. 071 - 5891157  /  info@maatwerk-leiden.nl
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Verslavingszorg in voormalig 
Joods weeshuis
door Thomas van Duin

‘Wij willen een goede 
buur zijn’

Het nieuwe college van B&W 
heeft besloten het medisch 
heroïneproject in het voormalig 
Joods weeshuis niet door te 
laten gaan. Organisatie Brijder 
Verslavingszorg zal, samen met 
een eerstelijns gezondheids-
centrum AHOED, wel haar intrek 
nemen in het pand. Wanneer 
is niet bekend. Door bezwaren 
tegen de monumentenaanvraag 
is de noodzakelijke verbouwing 
van het pand vertraagd.

Toen medio december 2007 het nieuwe 

college van Burgemeester en Wethouders 

aantrad (PvdA, GroenLinks, VVD en CDA), 

bleek in hun collegeakkoord het 

voornemen voor de medische heroïne

verstrekking te zijn ingetrokken. Het 

college noemt vier motieven om het pro-

ject te stoppen, zo blijkt uit de brief die 

omwonenden hierover in februari ontvin-

gen. “De kosten van deze behandeling zijn 

te hoog in relatie tot de (verwachte) resul-

taten, er is sprake van principieel bezwaar 

tegen de verstrekking van verboden mid-

delen, ongewenst gedrag wordt met deze 

verstrekking beloond en een behandeling 

van verslavingsproblemen moet gericht 

zijn op abstinentie.” 

Teleurstelling
Deze wending was een grote verrassing

voor alle betrokkenen, inclusief de wijk-

vereniging, die al een half jaar bezig 

waren met een beheerplan om één en 

ander in goede banen te leiden. Een 

groep burgers, onder wie de huisartsen 

Jurgens en Bakker en de directeur van 

de Lorentzhof Van Oosten, heeft in een 

openbare brief aan de gemeenteraad hun 

verbazing en teleurstelling geuit over dit 

besluit tegenover de gemeenteraad. Zij 

vragen zich af hoe deze ernstig drugs-

verslaafden dan wel op hulp kunnen 

rekenen van de gemeente Leiden. In de 

bewonersbrief meldt het nieuwe college 

dat de andere bestemmingen van het 

pand gewoon doorgaan: het eerstelijns- 

gezondheidscentrum en de vestiging van 

Brijder Verslavingszorg (onderdeel van de 

Parnassia Bavo groep). Ook de bestaande 

methadonverstrekking gaat door. 

De gemeente heeft bij Brijder gepolst of 

zij het gehele pand ook zou willen kopen.

Alternatief hulpaanbod
Manager bedrijfsvoering van Brijder, 

Marion Fuhlhage, betreurt het annuleren 

van het heroïneproject. “De Brijder is 

overtuigd van het nut van dit project. 

Het is een middel om het leven van een 

groep ernstig zieke heroïneverslaafden te 

verbeteren. Uit onderzoek is gebleken dat 

de gezondheidssituatie van deelnemers aan 

dit project zowel lichamelijke, psychisch en 

sociaal sterk verbetert. Ook de criminele 

activiteiten worden tot bijna nul geredu-

ceerd. Wij gaan er van uit dat het heroïne-

project in de toekomst binnen de regio 

geen voortgang zal vinden. Daarom denken 

we na over een alternatief hulpaanbod. 

Over de aard en wenselijkheid daarvan zijn 

we op dit moment met de gemeente in 

overleg. Of en welke veranderingen er gaan 

plaats vinden in de methadonverstrekking 

hangt hiermee samen.”

30 medewerkers
In de Roodenburgerstraat komen, naast 

de reeds aanwezige medische opiaatver-

strekking (methadon verstrekking), een 

polikliniek en een ACT team (bemoei-

zorg), jeugdhulpverleners en preventie-

werkers. Ter ondersteuning komt er ook 

een administratief team. “Dit zal voor 

ongeveer 30 medewerkers hun nieuwe 

werkadres zijn. Deze zullen echter nooit 

allen tegelijkertijd aanwezig zijn. Veel 

mensen werken in deeltijd en de mede-

werkers van het ACT team werken veel 

‘buitenshuis’.”

“Er wordt medische, psychologische en 

sociale hulp geboden aan patiënten die 

een probleem hebben met alcohol, drugs, 

medicijnen en/of gokken. Veelal is er 

sprake van misbruik of afhankelijkheid 

van diverse middelen. Om een antwoord 

te geven op deze genoemde problemen 

wordt er zowel individuele als groeps- 

gerichte behandeling en begeleiding 

geboden op de bovengenoemde gebieden. 

Uiteraard bieden wij ook ondersteuning 

aan partners, ouders, kinderen of 

bekenden van verslaafden.”

Samenwerking met de buurt
“De Brijder staat een nauwe samen-

werking met de buurt voor. Gezamen-

lijk zijn we verantwoordelijk voor een 

prettige woon- en werksfeer rondom de 

Roodenburgerstraat. Wij willen dus een 

goede buur zijn die de verantwoordelijk-

heden neemt die bij de bevoegdheden 

horen. Een beheerplan is een middel om 

de samenwerking te stimuleren en te 

bevorderen. Daarin worden voor een 

ieder duidelijke afspraken gemaakt en is 

duidelijk vastgelegd wie, wanneer waar-

voor aanspreekbaar is.”

“De huidige vertraging is voor alle 

partijen die van start zouden gaan in de 

Roodenburgerstraat een enorme tegen-

valler. Zowel de AHOED als wij zijn al in 

jarenlange voorbereiding om zorg te gaan 

leveren op deze plek. Zowel mede-

werkers als patiënten waren voorbereid 

op een verhuizing in 2008. Onze huidige 

huisvesting aan de Lange Mare is ronduit 

slecht te noemen. Dus voor zowel de 

patiënten als de medewerkers is de ver-

traging teleurstellend. Maar dat wij naar 

de Roodenburgerstraat gaan, staat vast”, 

aldus Marion Fuhlhage.  <

• Marion Fuhlhage.
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Kappen, rooien, snoeien, 
dunnen, schoffelen –
maar waarom?
door Rinke Berkenbosch

Als je een boom zijn gang laat gaan, dan 

doet hij wat hij wil. En op een slimme 

manier. Neem het rijtje populieren langs 

de Kanaalweg, bij de tennisbanen in 

het Roomburgerpark. Onder het gravel 

(3 centimeter dik) zit een laag van 

13 centimeter lava en daaronder een laag 

van 30 centimeter zand. Wat hebben die 

populieren nu bedacht? We gaan met 

onze wortels lekker tussen dat zand en 

die lava zitten. Dat is een mooi plekje:  

als het warm en droog is, worden die 

banen beregend, en krijgen we dus toch 

het water dat we nodig hebben.

Maar dit berekenende gedrag van de 

populieren in kwestie gaat vroeg of laat 

natuurlijk wel ten koste van die tennis-

‘Huizen in een groene 
wijk zijn meer waard’

Slechte 
communicatie 
over groen

banen. En dus moeten er acht populieren 

worden gekapt, meent het gemeentelijke 

Sportbedrijf, dat verantwoordelijk is 

voor beheer en onderhoud van het groen 

rondom de sportfaciliteiten.

Bezwaarschrift
Onze wijkvereniging heeft enige tijd gele-

den een bezwaarschrift ingediend tegen 

de gang van zaken rond het groen in het 

Roomburgerpark. Daarbij ging het niet al-

leen om de aangevraagde kapvergunning 

voor die populieren langs de Kanaalweg, 

maar ook om de grootschalige ingrepen 

die in november 2007 plaatsvonden in de 

rest van het park  voordat er een vergun-

ning was verleend. Dit was op zijn minst 

onzorgvuldig, nog afgezien van de vraag 

naar ‘nut en noodzaak’. 

De zaak kwam op 7 maart 2008 aan de 

orde in een zitting van de Commissie 

Bezwaarschriften van de gemeente. De 

aanwezige vertegenwoordigster van de 

gemeente bezwoer dat de procedure toch 

echt netjes was doorlopen. Welles-nietes: 

daar kwam het een beetje op neer. 

Binnenkort spreken de Commissie 

Bezwaarschriften en vervolgens B&W zich 

erover uit. Bij diezelfde zitting op 7 maart 

was overigens ook Rik Wagner, coördi-

nator buitensport van het Sportbedrijf 

Leiden,aanwezig. Hij legde uit waarom de 

hierboven genoemde populieren moeten 

sneuvelen. 

“Daar had hij een goed verhaal over”, zegt 

Hendrik van Sandick, die als bestuurslid 

de wijkvereniging vertegenwoordigde. 

“Maar het is wel jammer dat er een 

bezwaarschrift aan te pas moet komen 

om nu eindelijk eens uitgelegd te krijgen 

wat de motivering is voor het beheer en 

onderhoud van het groen in de wijk.”

Ziehier de kern van de zaak. Punt één: er 

wordt in heel Leiden, en dus ook in en 

rondom de Professoren- en Burgemees-

terswijk, volop gekapt, gerooid, ge-

snoeid, gedund en geschoffeld. Een tijdje 

terug was het Plantsoen aan de beurt. 

Het groen in de Professoren- en 
Burgemeesterswijk wordt weinig 
zachtzinnig onderhouden. Het 
kappen van bomen en het rooien 
van struiken roept vragen op. 
En dan vooral de vraag: waarom 
is dit eigenlijk nodig? Als de 
gemeente dát nu eens zou uit-
leggen, voordat de kettingzagen 
en heggenscharen worden aan-
gerukt... Dat zou enorm schelen.
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Tevens is er weinig zachtzinnig huis 

gehouden in het Roomburgerpark, bij 

de Meijerskade en de Uhlenbeckkade en 

langs de Melchior Treublaan. Heel recent 

was er bovendien nog de opknapbeurt 

– met groot materieel – van de be-

schoeiing bij de Lorentzkade. Punt twee: 

dat gebeurt dus allemaal, maar waarom 

eigenlijk, wie doet dat, in opdracht van 

wie? En wat staat er in de komende tijd 

nog meer op de agenda aan beheer en 

onderhoud van groen?

Van Sandick: “Ik heb geen idee. Volgens 

mij wordt dat onderhoud met vage 

opdrachten uitbesteed aan loon bedrij-

ven. Die raggen er doorheen en daarna 

zijn ze weer weg. Er is niet zoiets als 

een tuinman voor de wijk die je erop 

kunt aanspreken als het werk niet goed 

gebeurt. En bij de gemeente word je van 

het kastje naar de muur gestuurd.”

Ziek?
Diezelfde ervaring van het kastje naar de 

muur heeft Ingeborg Messerschmidt die 

aan de Melchior Treublaan woont. Begin 

dit jaar benaderde zij de wijkvereniging 

om haar verontrusting uit te spreken 

‘Gemeente wordt 
makkelijker 
aanspreekbaar’

‘Een inhoudelijk
antwoord heb ik nog 
nooit gekregen’

over het kappen van bomen bij haar voor 

de deur. Desgevraagd licht zij toe: “Je ziet 

het gebeuren. Grote bomen gaan omver. 

En als ik het vraag aan de mensen die 

daarmee doende zijn, dan krijg je als ant-

woord dat die bomen ziek zijn, of dat ze 

nu eenmaal de opdracht hebben gekre-

gen om te kappen. Ik neem die mensen 

natuurlijk helemaal niks kwalijk. Maar het 

is wel vervelend dat je als wijkbewoner 

van tevoren helemaal niet geïnformeerd 

wordt. En als je de gemeente belt, word 

je vier keer doorverbonden en beland je 

daarna op een dood spoor. E-mails sturen 

helpt ook niet. Je ontvangt keurig een 

leesbevestiging van je verzonden bericht, 

maar een inhoudelijk antwoord heb ik 

nog nooit gekregen.”

Rigoureus
Toevalligerwijs woont in onze wijk 

een bomendeskundige: Rinny E. Kooi, 

bioloog, en vaste medewerker van dit 

blad. Zij heeft er best begrip voor dat 

bejaarde populieren, zoals dat rijtje langs 

de Kanaalweg, op een gegeven moment 

moeten wijken. Zij heeft ook best goede 

contacten met de medewerkers van de 

gemeente die over groenbeheer gaan. 

Maar toch: “Al dat kappen en dunnen: 

moet dat nu zo rigoureus? Neem de 

houtwal tussen de hockeyvelden en de 

Kanaalweg. Daar is rigoureus gekapt, 

zonder vergunning. En daar komen 

magere dingetjes, sprietige boompjes 

voor in de plaats. Nog zo’n voorbeeld is 

wat de gemeente heeft uitgericht langs 

de Meijerskade en de  Uhlenbeckkade. 

Daar is gewoon heel veel groen zo maar 

weggetrokken. Dat had niet gehoeven. En 

belangrijker nog: het kost klauwen met 

geld om dat te herstellen.”

‘Liefst overal groen’
Groen in de wijk is belangrijk. Ingeborg 

Messerschmidt geeft zelfs aan dat het 

groene karakter van de Professoren- en 

Burgemeesterswijk voor haar een van de 

redenen is geweest om naar deze wijk te 

verhuizen. Hendrik van Sandick zegt: “Ik 

ben een groenliefhebber. Ik vind dat kap-

pen en onnodig snoeien gewoon zonde. 

Ik zie het liefst overal groen. Als ik door 

het Roomburgerpark loop, dan wil ik ook 

echt beleven dat ik in een park ben. Dan 

wil ik groen zien, in plaats van auto’s over 

de Kanaalweg.”

Rinny Kooi: “Huizen in een groene wijk 

zijn meer waard. En dat is niet voor niets. 

Dat heeft met leefbaarheid te maken, met 

schone lucht, met de aanwezigheid van 

bomen en struiken. Bomen en struiken 

maken dat er vogels komen, dat er vlin-

ders in de stad zijn. Dat vind ik gewoon 

leuk.”

Bijpraten
Het geheel overziend: er lijkt vooral 

sprake te zijn van gebrekkige communi-

catie. Van Sandick: “Kijk, wij hebben hier 

een goed functionerende wijkvereniging. 

We zouden het zeer op prijs stellen als 

de gemeente de vereniging eens per jaar 

een avondje bijpraat over wat er in het 

komende jaar op het gebied van groen 

staat te gebeuren.” Een vast aanspreek-

punt in de vorm van een soort wijkagent 

maar dan voor het groen zou volgens Van 

Sandick eveneens helpen.

Kooi: “Ik wil niet alleen negatief zijn. De 

betrokkenheid van de bewoners van deze 

wijk is groot. Ik denk dat de gemeente 

daar een groot voordeel uit kan halen.”  <

Reactie van de whouder
Wethouder John Steegh (GroenLinks) gaat over het beheer en onderhoud van het 

Leidse groen. Hij schoof aan bij de ledenvergadering van de wijkvereniging op 

27 maart jl. Bij die gelegenheid reageerde hij ook op punten uit dit artikel, dat 

hem vooraf was voorgelegd. “Er wordt inderdaad te weinig met de wijk 

gecommuniceerd,” beaamde Steegh. “Maar dat gaat veranderen! Voorafgaand aan 

ingrijpende werkzaamheden leveren we voortaan huis-aan-huis bewonersbrieven 

af. Met een heldere uitleg van hoe, wat en waarom. En met een e-mailadres en een 

telefoonnummer van een contactpersoon binnen de gemeente bij wie je terecht 

kunt met vragen. De bedoeling is ook dat de districtsraden een platform gaan 

vormen voor vragen en suggesties rond groen. We nemen de klachten serieus. Het 

uitvoerende werk wordt uitbesteed, maar de gemeente is en blijft verantwoorde-

lijk. Daar mag u ons op aanspreken. En wij gaan ervoor zorgen – onder meer via 

die bewonersbrieven – dat we ook gemakkelijker ‘aanspreekbaar’ worden.”

11
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Academie voor Sociale Kunst
Zelfvorming – creativiteit – scheppen van nieuwe kansen

Sinds Josph Beuys kennen we de sociale dimensie van de kunsten. Juist de kunsten komen tegemoet aan ons tweeledig 
verlangen naar eigenheid en verscheidenheid, in ons beroep en persoonlijk leven. Daarom kiest de Academie voor Sociale 
Kunst welbewust voor een kunstzinnige benadering als uitgangspunt voor scholing en ontwikkeling. 
De Academie voor Sociale Kunst is een voortgezette beroepsopleiding, bedoeld voor docenten, coaches, 
loopbaanbegeleiders, maar ook voor mensen die werkzaam zijn in verplegende of verzorgende beroepen of andere sociale 
gebieden. Tevens voor degenen die zich op een of andere wijze beroepsmatig bezighouden met begeleiding van 
groepen of individuen. 

In het eerste jaar ontwikkel je het vermogen om:
     samenwerkingsverbanden te ontdekken
     je eigen plaats daarin bewust te bepalen
     vrije initiatieven te nemen
Het tweede jaar (facultatief) richt zich op de praktische verdieping. 
Periode: oktober 2008 tot en met mei 2009 op maandag van 13.30 – 19.30 uur.

Open dag: zondag 27 april 2008 van 13.00 – 16.00 uur. Deelname Open dag uitsluitend na aanmelding.

 Vrij Kunstzinnige Jaren
Oude patronen doorbreken – nieuwe vermogens aanspreken

Het doorbreken van, soms knellende, oude patronen leidt tot vernieuwing. Werken met kunst helpt ons hierbij, het wekt 
moed, inspireert en bevrijdt. De kunstgebieden die de Zonneboom aanbiedt zijn: schilderen, tekenen, boetseren, muziek, 
zang, bewegingskunst, clownerie, evolutieleer, mineralogie, plant- en dierkunde, kleurenleer en kunst- en 
cultuurgeschiedenis.
Deze tweejarige opleiding is voor iedereen vanaf 21 jaar die wil groeien in het maatschappelijke-, het beroeps- en/of het 
persoonlijke leven.
Periode: september 2008 t/m mei 2010 op donderdag of vrijdag van 13.30 – 19.00 uur

Cultuur- en kunstgeschiedenisjaar.
Dieper inzicht in ontwikkeling van cultuur, kunst en mens 

Deze ontwikkeling wordt onder meer zichtbaar aan datgene wat de mens in de loop van duizenden jaren, tot en met de 
hedendaagse kunstuitdrukkingen heeft voortgebracht.
Er wordt niet alleen aandacht geschonken aan een overzicht van de kunst- en de cultuurperioden met hun specifieke 
kenmerken, maar ook aan de verbanden die tussen de culturen, en in latere perioden de kunststijlen, zijn  te ontdekken. 
Biografieën van grote kunstenaars en onze eigen levensweg lopen als een rode draad door het hele programma heen.
Iedere les begint met een inhoudelijk deel. Vervolgens zal er, afhankelijk van de periode, met houtskool, pastelkrijt en 
verschillende schildertechnieken worden gewerkt. Museumbezoeken zijn onderdeel van dit cursusjaar. 
Periode: vanaf half september op woensdag van 13.30 – 18.00 uur

Kennismakingsdag 31 mei  van 11.00 – 16.00 uur. U bent van harte welkom.
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Uit de groep van kinderen die op 

14 november 2007 hier waren, heeft een 

tiental deze herdenking georganiseerd 

voor medeleerlingen uit de lagere 

klassen. Zij hebben met elkaar een 

intensieve studie gemaakt van de 

gebeurtenissen in de Tweede Wereld-

oorlog ter voorbereiding op het bezoek.

Na aankomst in het Joods weeshuis 

kregen de kinderen daar eerst een les. 

Omdat dit jaar de Wijkvereniging ook 

meedeed, heette Thomas van Duin de 

groep welkom en legde Jaap Focke, 

de mede-organiserend leraar, zeer 

gedetailleerd uit hoe de ontruiming 

indertijd precies is verlopen.

Na een wondermooi gedicht van één van 

de leerlingen en een gesproken Kadish 

(gebed voor de overledenen) werd een 

muzikale versie van de Kaddish ten 

gehore gebracht.

Vervolgens werden kransen gelegd 

namens het Erasmus College en de 

Wijkvereniging en werd een minuut stilte 

in acht genomen.

Als slot lieten de kinderen 51 ballonnen 

op: voor elk van de afgevoerde kinderen 

één. Daarna ging de groep naar de 

Synagoge voor een vervolg.

Een aantal belangstellenden kreeg daarna 

nog een rondleiding door het pand.  <

Herdenking ontruiming Joods 
weeshuis op 17 maart 1943
door Frans Hoek

• 51 ballonnen: voor elk van de afgevoerde kinderen één.

Op 17 maart waren de kinderen 
van het Erasmus College uit 
Zoetermeer voor de tweede keer 
bij het Joods weeshuis voor een 
herdenking. Nu op de werkelijke 
datum van de ontruiming.

advertentie

13
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‘Ons bevrijdings-
feest’ van 6 en 
7 juli 1945

De hoofdprijs was 
een mud antraciet

door René Taselaar

Tijdens de wijkreünie op 
17 juni 2006  reikte mede-
auteur en voorzitter van de 
wijkvereniging Thomas van 
Duin het boek ‘Een wijk met 
aanzien. Honderd jaar Burge-
meesterswijk in Leiden’ uit. In 
het boek schreef ik een bijdra-
ge over een bevrijdingsfeest in 
de Tiboel Siegenbeekstraat op 
zaterdag 23 juni 1945. Enige 
weken laten werd ik opgebeld 
door mevrouw M.H.C. (Rite) 
Stouthamer-Mizée uit Stavoren, 
die indertijd werkzaam was bij 
mijn vader op het kantoor van 
Van Cranenburgh & Heringa. Zij 
vertelde mij in het bezit te zijn 
van een koffertje, dat allerlei 
herinneringen uit de Tweede 
Wereldoorlog in Leiden bevatte, 
maar nooit open was geweest. 
Zij nodigde mij uit de inhoud 
bij haar thuis te komen 
bekijken. In augustus 2006 
bezocht ik haar. Wat schetst 

•  Briefje optocht 1945.

mijn verbazing, toen ik tussen 
de vele voorwerpen en stukken
een compleet oranjekleurig 
dossier terugvond van nog een 
bevrijdingsfeest in de Burge-
meesterswijk en wel op 6 en 

7 juli 1945. Dit keer niet voor 
één straat, maar voor elf 
straten in de wijk. (Ik miste 
de Van der Brandelerkade, de 
Roodenburgerstraat en de 
Verdamstraat.)

•
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Wedstrijden voor de jeugd
Voor de organisatie was een bestuur ge-

vormd door de heer Henri Pino (voorzit-

ter en architect), mevrouw P. Meijer de 

Rooyen (secretaresse) en de heer 

A. Langemeijer (penningmeester). Het 

bestuur was aangevuld met de negen 

commissieleden H.A. Braakman, J. 

Duiverman, F.J. de Jong, Ir. J.A. Meijlink, 

A.G. Oosterhof, Gr. Ouwerkerk-de Moor, 

E.E. Rosin, C.J. Wesseling en S.M.J. 

Wijtenburg. Verder deden er zeer veel 

vrijwilligers mee. Om de wijkgenoten 

enthousiast te maken werden vooraf 

drie oranje folders verspreid met aan-

kondigingen voor het ‘bevrijdingsfeest’ 

en ‘Wedstrijden voor de Jeugd en Dames 

en Heeren en Paren’. Voor de kinder-

spelen kon men zich opgeven bij de 

heer Meijlink en voor volwassenen op 

verschillende adressen. 

Hoofdprijs mud antraciet 
De Avondfeestcommissie deed onderaan 

één van de folders de volgende oproep:

‘Denkt U ook vooral aan gevelversiering? 

Steek zoveel mogelijk vlaggen uit. Met 

eenig overleg is hierin altijd wat te berei-

ken. HOOFDPRIJS EEN MUD ANTRACIET.’

Iedereen werd uitgenodigd met de ‘com-

munity singing’ mee te doen, de koraal-

muziek ‘onder leiding van den heer Leo 

Mens’ bij te wonen of aan de ‘gecostu-

meerde optocht’ deel te nemen.

Voor de koraalmuziek werd twee dagen 

vooraf een repetitie gehouden in de 

Garage Van Uden aan de Verdamstraat. 

Hiervoor werd de medewerking ingeroe-

pen van alle zangers en zangeressen te 

Leiden. Tekstboekjes waren ter plekke 

verkrijgbaar.

rijdingsplein
Het feest vond plaats in de buurt van 

het Kruispunt Cobetstraat-De Laat de 

Kanterstraat, dat tot ‘Bevrijdingsplein’ 

was omgedoopt. Voor de verschillende 

onderdelen van het programma waren 

door bewoners prachtige prijzen ter 

beschikking gesteld, die te bezichtigen 

waren in de etalages van de winkels in de 

Cobetstraat.

De tijdsindeling van ‘ONS BEVRIJDINGS-

FEEST’ werd uitvoerig geschetst in het 

programma. In een toelichting werden de 

onderdelen van het feest nader uitge-

werkt.

Voor de gekostumeerde optocht voor 

14-jarigen en ouder werden volg-

nummers uitgereikt. Op zaterdag 7 juli 

werd een collecte voor de organisatie het 

Nederlandsch Volks Herstel gehouden.

Je Maintiendrai
Na dit bevrijdingsfeest besloot het 

organisatiecomité niet door te gaan met 

het organiseren van feesten. Daardoor 

kon het gebeuren dat, na overleg tussen 

de heren A.W. Taselaar en H. Pino, korte 

tijd later het ‘Comité Koninginnedagfeest 

Burgemeesterswijk’ door mijn vader en 

moeder werd opgericht. Vanaf 1946 tot 

1979 heeft dat kleine comité in nauwe-

lijks wisselende samenstelling al die jaren 

bestaan. Bij de 25-jarige herdenking van 

de bevrijding in 1970 werd het feest een-

malig als bevrijdingsfeest gehouden.

Het comité nam twee dingen blijvend 

over van het bevrijdingsfeest van de elf 

straten: het oranje briefje met het wapen 

JE MAINTIENDRAI en de locatie.  <
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Voor al uw groenten en fruit
Iedere dinsdag en vrijdag

Locatie Lammenschansweg  hoek  Zeemanlaan

- Let Op! - 
Vanaf 5 april zijn wij er ook op zaterdag

- nieuw! -
Bij ons kunt u vanaf april ook terecht voor een

beperkt aanbod onbespoten Hollandse producten.

Olyerhoek 

telefoon: 06  53 682 282

groente en fruit
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In onze wijk gevestigd:

Bij onze BOVAG-autorijschool kun je in
een prettige sfeer en op ontspannen wijze
leren autorijden in je eigen tempo volgens 
de nieuwste lesmethoden.

Hoge slagingspercentages: zie www.cbr.nl
Lessen per 60 minuten € 38,-.
Aantrekkelijke pakketaanbiedingen!

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

Loek Groenewegen. Kanaalweg 37

VERKEERSOPLEIDINGEN
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Jacqueline Zirkzee schrijft boek 
over heksenvervolging

De meeste mensen hebben wel eens 

gehoord van de heksenvervolgingen in de 

middeleeuwen. Hiervan werden meestal 

eenzame, in de ogen van stads- of 

dorpsgenoten zonderlinge vrouwen het 

slachtoffer, bijvoorbeeld omdat ze zich 

bezighielden met zaken als het maken 

van kruidenmengsels. Maar na de Mid-

deleeuwen vonden in Europa nog veel 

heviger vervolgingen plaats, waarvan 

werkelijk iedereen, mannen, vrouwen en 

kinderen, het slachtoffer kon worden. En 

dan niet omdat ze iets fout deden, maar 

omdat iemand hen anoniem beschuldigde 

van hekserij.

Jacqueline Zirkzee heeft deze zwarte 

bladzijde uit de Europese geschiedenis 

gekozen als thema voor de historische 

roman ‘Het Heksenhuis. Een manuscript 

dat ongelezen moest blijven’. Aanleiding 

voor dit boek is een authentieke brief, 

geschreven door een man die wegens 

hekserij gevangen was gezet in het Duitse 

De roman eindigt in Leiden. Dat is vol-

gens haar een logische uitkomst in die 

tijd. “Om aan vervolging te ontkomen 

trokken veel mensen naar de Republiek 

der Nederlanden. Hier konden ze zich bij 

de Waag van Oudewater laten wegen om 

te bepalen of ze een ongewoon gewicht 

hadden. Wanneer dat niet het geval was 

kregen ze een officieel certificaat dat hen 

vrijpleitte. Ook de hoofdpersonen van 

mijn boek trekken naar Nederland, waar 

ze ook de stad aandoen die het meest 

belangrijk is in die tijd, Leiden.”

Actueel
“Het thema van de heksenvervolgingen 

heeft ook een actuele component”, 

constateert Jacqueline. “Op dit moment 

speelt de vraag hoe ver je kunt gaan om 

te kijken of iemand een terrorist is. Er 

zijn mensen die vinden dat marteling 

daarbij is toegestaan, omdat de veilig-

heid op het spel staat. Dat is precies wat 

de mensen toen ook dachten. De vraag 

is dan ook wat mensen bereid zijn te 

doen wanneer ze het gevoel hebben dat 

ze bedreigd worden in hun bestaan, wat 

ze doen om de samenleving veiliger te 

maken.” <

Bamberg, in de speciaal daarvoor bestem-

de gevangenis die het Heksenhuis heette.

Jacqueline: “In deze brief aan zijn dochter 

beschrijft de man de folteringen die hij 

heeft moeten ondergaan, en hoe hij onder 

druk van die folteringen heeft toegegeven 

aan de beschuldigingen. Hij waarschuwt 

haar dat het ook haar kan overkomen. Die 

brief is echter nooit aangekomen. In mijn 

boek beschrijf ik wat er gebeurd zou kun-

nen zijn wanneer de brief haar wel bereikt 

zou hebben.”

Jacqueline probeert er nog steeds achter 

te komen waarom juist dit thema haar zo 

gegrepen heeft. “Wat in ieder geval een 

rol speelt is de onrechtvaardigheid, en de 

machteloosheid van de slachtoffers. Dat 

liet me niet los. Iedereen kon zo worden 

beschuldigd, opgepakt en gemarteld om 

een bekentenis te ontlokken. De ver-

slagen daarvan zijn bewaard gebleven in 

archieven. En onder druk van die folterin-

gen bekenden mensen maar, om ervan af 

te zijn.”

Binnenkort verschijnt het 
vijfde boek van Jacqueline 
Zirkzee, een schrijfster 
die woont en werkt in 
de Professorenwijk. 
Deze historische roman 
draait om een minder 
bekend, maar zeker 
niet minder ingrijpend 
thema, namelijk de 
heksenvervolgingen uit 
de zeventiende eeuw. 
Wat bijna vier eeuwen 
geleden gebeurde, lijkt 
ver weg, maar volgens 
de schrijfster steekt het 
mechanisme achter de 
vervolgingen ook nu nog 
af en toe de kop op.

door Marco van der Hoeven

• ‘Het Heksenhuis. Een manuscript dat 

ongelezen moest blijven’

Heksen naar Leiden

• “Het thema van de heksenvervolgingen heeft 

ook een actuele component.”
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Waterperikelen in Speelschans
door Titia Buddingh

Speeltuin de Speelschans in het 
Roomburgerpark aan de Van 
Vollenhovenkade ligt er in 
januari en februari treurig bij: 
speeltoestellen zijn verwijderd, 
of liggen werkeloos op hun kant, 
de graszoden zijn systematisch 
omgespit, een enkele uitsparing 
met een enorme hoeveelheid 
zand daargelaten. En voor 
de ingang van de populaire 
speeltuin staat een groot hek: 
niet betreden! Wat is er aan de 
hand?

“Deltaplan in uitvoering’, vertelt Anneke 

de Leede, bestuurslid van de speeltuin-

vereniging, desgevraagd. “We werken 

aan een grootscheepse renovatie van het 

terrein.”

Het Deltaplan is een renovatieplan van de 

gemeente om de speeltuinen in Leiden 

veilig te maken, zodat ze voldoen aan de 

Europese normen. En deze winter is de 

Speelschans aan de beurt. Deze speeltuin 

is in de zomer van 2000 gerealiseerd 

door de inzet van een aantal wijkbewo-

ners dat graag meer speelruimte in wijk 

wilde hebben. De speeltuin is eigendom 

van de Speeltuinvereniging De Speel-

schans en wordt gefinancierd uit contri-

butiegelden van de leden en subsidie van 

de gemeente.

Oer-Hollands
De speeltuin bestaat  in vergelijking met 

andere Leidse speeltuinen nog niet 

zo lang. Je kunt je afvragen of zo’n een 

renovatie wel op zijn plaats is.

“Ja, inderdaad”, beaamt Anneke, “Maar 

bij ons was veiligheid niet zozeer het 

probleem. Het ging meer om de afwate-

ring. Als het enige tijd achter elkaar veel 

regende, zakten de kinderen soms nog 

dagen erna tot hun enkels in de modder.”

Om dit oer-Hollandse probleem op te los-

sen is in de grond een drainagesysteem 

aangebracht: een netwerk van buizen dat 

zorgt dat het water gemakkelijk weg kan. 

“We hadden dat al bij de kabelbaan”, licht 

Anneke toe, “maar dat was niet genoeg, 

het water zorgde dan ergens anders weer 

voor problemen. Dat is straks opgelost.” 

Zoden
Onlangs is bij de gemeenteraad een voor-

stel ingediend om de beschermde speel-

Van modderpoel 
tot speelplek
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tuinen in Leiden dagelijks langer open te 

laten zijn. Voor de Speelschans speelt dit 

niet. De Speelschans is een ‘open speel-

tuin’, het hek gaat niet dicht als er geen 

toezicht is. Tot grote problemen leidt dit 

doorgaans niet. Volgens Anneke is het 

wel moeilijk gebleken om mensen tijdens 

de renovatie uit de speeltuin te houden. 

“Ze gingen bijvoorbeeld ondanks het hek 

en de borden toch naar ‘binnen’, terwijl 

er net gras was ingezaaid. We hebben 

er nu voor gekozen graszoden neer te 

laten leggen, daar kan al gelijk overheen 

gelopen worden. Winterse speelgasten 

vormen dan geen probleem meer voor de 

groei van de grasmat.”

Peuterpret
Inmiddels is de speeltuin weer open en 

zijn de Peuterpret-ochtenden van start 

gegaan. Eén keer per maand, op woens-

dagochtend is de speeltuin speciaal voor 

peuters. Er zijn dan peuterspelletjes, zo-

als bellenblazen en stoep krijten. Grotere 

kinderen zijn er dan nauwelijks: die zitten 

op school. “Het is heel leuk om te zien, 

hoe lekker de kleintjes dan spelen, even 

is het terrein helemaal voor hen. En voor 

de ouders is het echt een trefpunt: ver-

halen uitwisselen, ervaringen delen, met 

een kopje koffie en een veilige plek voor 

je spelende peuter”, aldus Anneke.  <

Meer info?

www.speelschans.nl

www.profburgwijk.nl

Secretaris: Maarten Gombert 

Activiteitenkalender 
Speeltuin de Schans

Woensdag 14 mei 

Peuterpretochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur

Eind mei   

Officieel openingsfeest van gerenoveerde 

speeltuin.

Woensdag 18 juni 

Peuterpretochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur

Woensdag 9 juli 

Peuterpretochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur

Woensdag 17 september

Peuterpretochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur

Woensdag 15 oktober

Peuterpretochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur

Eind oktober 

Griezelfeest

Begin november  

Sint Maarten knutselactiviteit

Kerstvakantie  

Scouting spel (bij slecht weer: bingo)Sinds kort kan de vaste portier van de speeltuin, David Tegelaar, zijn rol als 

gastheer om gezondheidsredenen helaas niet meer vervullen. David, voor speel-

tuingasten bekend als ‘de man met de snor’, was voor de vereniging een trouwe 

en belangrijke kracht. Hij was er heel vaak, soms wel tot ’s avonds aan toe om 

er voor te zorgen dat de speeltuin er altijd netjes bij lag. Hij zorgde voor de 

verkoop uit de kiosk en hield toezicht. Hoewel zijn gezondheid het werken niet 

meer toelaat, zal hij straks als vrijwilliger nog wel op de speeltuin actief zijn. 

Binnenkort zal een afscheidsfeestje voor hem worden georganiseerd. Te koop
Hier in de wijk te koop 
prachtige Giant 
herenfiets: frame 57 
cm, knijpremmen voor, 
schijfremmen achter, 
stuurtas, kleur grijs. Zelden 
op gereden. Prijs n.o.t.k.
Tel: 071-5140 038

Gevraagd
Babystoeltje voor in de 
auto (tot ongeveer
2 jaar) en wandelwagentje.
Tel: 071-5140 038

advertentie
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Algemene ledenvergadering

De Lorentzhof kolkte van emotie...
door Coco Hoek

Nee, niet vanwege die ver-
bouwing. Maar op donderdag 
27 maart vond daar de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering van 
uw Wijkvereniging plaats. En 
zo’n avond bevat vele hoogte
punten. Mijn hoofdredacteur 
legt mij echter strenge lengte-
beperkingen op. De zinderende 
spanning rond de decharge door 
de kascommissie, toen het nog 

bijna misging op een procedu-
refout, de vlijmscherpe vraag 
aan onze penningmeester – en 
wie die vraag stelde! Wij snakten 
collectief naar adem – de snik bij 
het afscheid van diezelfde pen-
ningmeester en de emotionele 
ontlading bij de benoeming van 
maar liefst drie nieuwe bestuurs-
leden, ik kan en mag er de ruim-
te niet voor nemen. Als u er was, 

hebt u nu nog kippenvel. Als u 
het miste, rest slechts de troost 
van de herkansing volgend jaar.

Toch wil ik u enkele impressies van die 

veelbewogen avond niet onthouden. 

Wat zijn de plannen voor volgend jaar, 

wat waren de hoogtepunten dit jaar, wat 

vertelde wethouder John Steegh?

Meedenken vanuit de wijkgedachte
Mijn naam is Jolanda van Gorkum en ik ben geboren en getogen in Leiden-Zuidwest. Tijdens mijn oplei-

ding tot verpleegkundige woonde ik een aantal jaren in Den Haag, maar ik ben al weer vele jaren terug in 

Leiden. Ik werk nog steeds in de gezondheidszorg als neurologievepleegkundige. Ik ben getrouwd en wij 

hebben drie kinderen die allen op scholen in de wijk zitten. Ongeveer een jaar geleden zag ik een berichtje 

dat de wijkvereniging iemand zocht om de ledenadministratie over te nemen. Hierop heb ik positief gere-

ageerd. Daardoor ben ik me meer gaan verdiepen in wat de wijkvereniging allemaal doet voor de wijk. Ik 

ben altijd al geïnteresseerd geweest in hoe bepaalde dingen in elkaar zitten en hoe je daar nog invloed op uit kan oefenen. Zo heb 

ik bij verschillende organisaties in de ondernemingsraad gezeten en ben ik een tijd lid geweest van het bestuur van een peuter-

speelzaal. Er gebeuren veel dingen in de Profesoren- en Burgemeesterswijk. Het lijkt mij interessant om hier, door in het bestuur te 

zitten, meer mee bezig te zijn en vanuit de wijk mee te denken.

Meer betrokken bij de organisatie van de wijkvereniging
Mijn naam is Hans Muste. Ik ben 44 jaar en woon met Carmen en mijn kinderen Iris en David aan de prach-

tige Van den Brandelerkade. Ik woon inmiddels al zo’n 23 jaar in Leiden. Ik ben na mijn studie (fiscaal recht) 

in Leiden blijven ‘hangen’ omdat Leiden een mooie stad is en natuurlijk ook handig centraal is gelegen. 

Naar mate we langer in de wijk wonen, zijn we ook meer betrokken bij de activiteiten die in de wijk worden 

georganiseerd. Door vooral mee te doen met bijvoorbeeld Koninginnedag en het kerstfeest op het veldje 

aan de Zeemanlaan, of in mijn geval als één van de Burgermannen pannenkoeken te bakken, of mee te 

helpen bij het organiseren van het jaarlijkse Burgerbal. Het is dan maar een klein stapje om ook wat meer 

betrokken te zijn bij de organisatie van de wijkvereniging. Ik zal me daarvoor met veel plezier inzetten.

Een wijk waarin het fijn en veilig wonen is
Geboren in Utrecht en getogen in het Gooi heeft de liefde mij naar Leiden gebracht.

Wilbert en ik woonden nog maar vier maanden in de Thorbeckestraat toen Bas en Michiel geboren werden...

op Leids grondgebied! En na een spoedcursus, Leiden voor beginners, beleefde ik mijn eerste 3 October 

achter de kinderwagen in 1996 om acht uur ’s morgens in het Van der Werfpark. Sindsdien krijg ook ik een 

warm gevoel bij het zingen van:  “Stad van mijn hart voor nu en toen!” Nadat ik mijn werk als indicatie-

adviseur bij de Haagse GGD had verruild voor het fulltime moederschap werden wij in 2002  verblijd met 

gezinsuitbreiding door de komst van onze Elvira. Mijn aandacht verplaatste zich naar zaken als: peuter-

speelzaal, school, gym, voetbal, judo, muziekles, scouting, speeltuin en voor het hele gezin als absoluut hoogtepunt van het jaar: 

Koninginnedag. Als lid van het Oranje Boven team mocht ik meedenken en helpen om het Oranjeplein weer in zijn oude glorie te 

herstellen. Geïnspireerd  door de jeugdherinneringen van wijkbewoners werd het weer bijna net als vroeger, inclusief het rondje in 

de Koets en het Rad van fortuin. Het ‘wijkgevoel’ zit er bij mij dus al in. Nu hoop ik binnen het bestuur van de wijkvereniging mijn 

steentje bij te dragen aan het behoud van een wijk waarin het voor jong en oud  fijn en veilig wonen is.

Hans Muste

Jolanda van Gorkum

Hannele van der Veen
nieuwe bestuursleden
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“Dit jaar”, aldus voorzitter Thomas van 

Duin, “willen we naar 900 leden groeien, 

in 2010 moeten dat er 1000 worden. 

Dat kan alleen als wij de wijkbewoners 

voldoende duidelijk kunnen maken dat 

wij een goede, actieve en betrokken wijk-

vereniging zijn.” Bestuurslid Rob Beurse 

is bezig met een analyse van de vereni-

ging en met een communicatieplan. Het 

afgelopen jaar heeft dat al geleid tot een 

goede en snelle manier om lid te worden

 via de website. Bij gelegenheden als 

Kerst en Kunst over de Vloer, en ook op 

Koninginnedag zal het promotieteam aan-

wezig zijn. Ook bij straatfeesten hoopt 

het bestuur niet alleen vertegenwoordigd 

te zijn door de sponsorbijdrage en het in 

bruikleen geven van partytent en geluids-

installatie maar ook met een bestuurslid 

dat ledenwervend langskomt.

Verder wil de vereniging de vrijwilligers 

extra in het zonnetje zetten met een 

speciale vrijwilligersdag. Op dit moment 

worden nog mensen gezocht die mee 

willen denken over dat andere grote 

vooruitzicht: 75 jaar Professorenwijk in 

2011. U kunt dus nog aanmonsteren en, 

zoals Rob hoopt, na de vrijwilligersdag 

vertellen dat u bij zo’n leuke, gezellige 

club meewerkt!

Belangenbehartiging
Ook wil de wijkvereniging het aspect 

‘belangenbehartiging’ niet uit het oog 

verliezen. Thomas memoreerde vooral de 

groenvoorziening bij nieuwbouw

projecten in de wijk, zoals de Lorentzhof. 

De wijkvereniging blijft alert op de hoe-

veelheid groen en ook op de bouwdicht-

heid. Over de nieuwbouw van de

Lorentzhof is nu nog weinig bekend. 

Maar de informatiebehoefte in de wijk is 

groot, zeker onder oudere bewoners.  

Er zijn dus genoeg activiteiten voor 

een vol jaar. Het afgelopen jaar had 

ook bijzondere momenten. Speciale 

vermelding verdient hier de jaarlijkse 

Dodenherdenking op 4 mei. De toespraak 

van het afgelopen jaar, gehouden door 

Frans Hoek, waarbij speciale aandacht 

werd besteed aan de ontruiming van 

het Joods Weeshuis, heeft ertoe geleid 

dat het Erasmus College uit Zoetermeer 

het gebouw heeft geadopteerd. Op 17 

maart waren twee klassen in Leiden om, 

de 51 kinderen te herdenken die op die 

dag zijn weggevoerd door het oplaten 

van 51 ballonnen. Ook is naar aanleiding 

van de 4-mei toespraak fotomateriaal 

boven water gekomen waarmee een 

indrukwekkend monument op de website 

gemaakt is.

Elders op deze pagina worden bovendien 

de drie nieuwe bestuursleden, Hans 

Muste (penningmeester), Jolanda van 

Gorkum en Hanneke van der Veen aan 

u voorgesteld. Met hun benoeming 

eindigde het algemene deel. 

Gemeentelijke aanpak
In deel twee van deze avond  beant-

woordde wethouder John Steegh diverse 

vragen vanuit de wijk over de gemeente-

lijke aanpak van het groenbeleid en de 

Ringweg Oost. 

Thomas opende met het groenbeleid. 

Hoe is de aanpak, wie doet wat? “De 

gemeente is uiteraard verantwoordelijk 

en aanspreekbaar”, vertelde Steegh. “Het 

is alleen niet meer zo dat het onze eigen 

ambtenaren zijn die alle werkzaamheden 

uitvoeren. Wij besteden steeds meer werk 

uit. En inderdaad kan de communicatie 

met de bewoners nog beter. Dat willen 

wij het komende jaar ook via bewoners-

brieven gaan doen. Die sturen we natuur-

lijk niet voor iedere keer dat er geschof-

feld wordt. Maar voor grotere werkzaam-

heden willen wij de wijk precies laten 

weten wat er gebeurt, wanneer, waarom, 

en bij wie ze terecht kunnen voor vragen 

en opmerkingen. De gemeente zelf wil 

een projectgroep in het leven roepen, die 

alle werkzaamheden gaat monitoren. De 

rol van opdrachtgever is vrij nieuw voor 

ons, wij moeten die goed oppakken.”

• Ad van der Waals word bedankt door 

Thomas van Duin voor zijn jarenlange inzet als 

bestuurslid.

‘Dit jaar op naar de 
900 leden.’

Op dit moment kunnen wijkbewoners 

met klachten, opmerkingen of suggesties 

terecht bij de districtsraad en bij de heer 

Van Velzen, de contactpersoon bij de 

gemeente voor groenzaken.

Een tweede heet hangijzer is de Ringweg 

Oost. Hierover zei John Steegh: “Uit de 

vele varianten voor de Ringweg Oost 

zijn drie werkbare opties gekomen. Deze 

opties maken alle drie gebruik van de 

Kanaalweg. Dit zal inderdaad enige 

stijging van het verkeer op de Kanaal-

weg met zich meebrengen. De weg blijft 

echter een weg met twee rijstroken, een 

heengaande en een teruggaande. De 

geluidsoverlast zal, volgens de huidige 

berekeningen, net binnen de toegestane 

marges blijven. Ter compensatie van de 

geluidsverhoging zal stil asfalt gebruikt 

worden. Omdat de Europese Richtlijnen

voor auto’s steeds strikter worden, 

verwacht Steegh dat de luchtkwaliteit 

in 2020 neutraal is ten opzichte van nu. 

De hoge waarden voor mogelijk sluip-

verkeer op de De Sitterlaan berustten, 

volgens hem, op een rekenfout: “er was 

uitgegaan van een weg met een maxi-

mum snelheid van 50 km per uur. En, de 

nieuwe rondweg moet het verkeer door 

de wijk zelf juist verminderen!”

Op de constatering van diverse wijk

bewoners, dat op de naleving van de 30 

km beperking op de De Sitterlaan en de 

Burggravenlaan niet gehandhaafd wordt, 

noch door de politie, noch door adequate 

verkeersdrempels, moest John Steegh 

constateren dat de politie haar eigen 

prioriteiten stelt.

En daarmee eindigde een zeer informa-

tieve Algemene Ledenvergadering.  <
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Ad van der Waals neemt na zeven jaar afscheid 
van bestuur Wijkvereniging

Dat hij helemaal uit beeld zal 
verdwijnen bij zaken die de 
Professoren- en Burgemeesters- 
wijk aangaan kan hij niet 
beloven, maar officieel heeft 
Ad van der Waals eindelijk wat 
meer tijd om zich te richten op 
een onderzoeksproject rond de 
Nederlandse Blindenbibliotheek. 
Tijdens de laatste vergadering 
van de Wijkvereniging legde hij, 
na zeven jaar 
bestuurswerk, 
zijn functie als 
penningmees-
ter neer. Van 
der Waals is in 
die jaren een 
van de drijvende krachten 
geweest achter de groei van 
deze actieve vereniging.

“Ik heb er niet echt voor gekozen om 

penningmeester van de Wijkvereniging te 

worden. Blijkbaar had ik bij de eerste bij-

eenkomsten zoveel opmerkingen over de 

financiën dat iemand heeft gezegd ‘doe 

jij het dan maar’.” En dat is Ad van der 

Waals zeven jaar lang blijven doen, naast 

zijn directiewerk voor openbare biblio-

theken en de blindenbibliotheek. “Ik heb 

geen financiële achtergrond, maar door 

mijn directiewerk was ik wel vertrouwd 

met financiële stukken.”

De Vereniging Professoren- en Burge-

meesterswijk, zoals de Wijkvereniging 

voluit heet, is oorspronkelijk ontstaan in 

1996 vanuit verschillende mensen die elk 

individueel een aantal nieuwe bestem-

mingsplannen kritisch tegen het licht 

hielden. Zij besloten hun krachten te bun-

delen om een duidelijker stem te krijgen 

bij de gemeente Leiden, en de rechts-

persoon die uit dat initiatief voortkwam 

was de Wijkvereniging.

“Dat is wat uit de hand gelopen”, aldus 

Van der Waals. “De vereniging is ontzet-

tend snel gegroeid, en heeft veel actieve 

leden. Vanuit de vereniging worden 

ondertussen allerlei activiteiten georgani-

seerd. Hieruit blijkt wel dat de behoefte 

aan die activiteiten in een wijk als deze 

groot is. Daarnaast is er natuurlijk bij de 

leden een grote belangstelling voor wat 

er gebeurt in hun leefomgeving.”

De Wijkvereniging heeft al jaren een 

stevige financiële basis. “Die comforta-

bele situatie hebben we te danken aan de 

twee boeken die we hebben uitgegeven. 

Hierdoor hebben we geld kunnen stop-

pen in een activiteitenfonds, waarmee we 

bewoners die wat organiseren kunnen 

ondersteunen. Dat gaat soms om kleine 

bedragen, maar die hebben een grote 

waarde voor het evenement.”

De meest in het oog springende activiteit 

in de wijk is natuurlijk de uitgebreide 

Koninginnedagviering. Dat is natuurlijk 

een feest op zich. Maar waar ik ook met 

veel plezier op terugkijk is de organisatie 

van Kunst over de Vloer, dat ondertussen 

al drie keer heeft plaatsgevonden. Dat 

lijkt in eerste instantie misschien elitair, 

maar iedere keer hebben er toch vele 

honderden mensen aan meegedaan. En 

het mooie is dat al die activiteiten uitein-

delijk ook financieel uit zijn gekomen.

Maar het bestuur van de Wijkvereniging 

heeft zich de afgelopen jaren niet alleen 

beziggehouden met feesten. Er zijn ook 

een aantal hoofdpijndossiers voorbij ge-

komen, die nog lang niet allemaal van de 

baan zijn. “Daarbij is het zaak dat je eerst 

goed analyseert wat er speelt, daar moet 

je als bestuur verstandig mee omgaan. In 

het bestuur bestaan natuurlijk ook opi-

nies en voorkeuren, maar we moeten ons 

in ieder geval beperken tot de wijk, en 

ruimte laten voor andere betrokkenen die 

zelf over bepaalde zaken actie voeren.” 

Volgens Van der Waals is de Wijkvereni-

ging in die tijd voor de gemeente een 

serieuze gesprekspartner geweest.

“Ik heb wel eens buikpijn gehad van de 

vraag of het financieel allemaal wel goed 

zou komen. We hebben ook wel eens 

wat risico gelopen, bijvoorbeeld bij het 

uitgeven van de boeken, maar dat is 

uiteindelijk allemaal goed gekomen. De 

vereniging heeft een actief en krachtig 

bestuur dat er hard aan trekt, en de 

bewoners van de wijk zijn erg betrokken. 

Dat maakt de afgelopen jaren een leuke 

en avontuurlijke periode.”  <

“Het is wat uit de 
hand gelopen”

door Marco van der hoeven

24 mei 2008

Vrijwilligers in 
het zonnetje
De vele activiteiten die in onze wijk 

worden georganiseerd zijn het werk 

van mensen die zich geheel belange-

loos daarvoor inzetten. We hebben het 

dan over zo’n slordige 80 mensen. Dat 

is niet niks. Zonder die mensen zouden 

activiteiten zoals Koninginnedag, het 

ontsteken van de kerstboomverlich-

ting, het Burgerbal, Muziek over de 

vloer, het Muziekpodium, onze Wijk-

krant en ongetwijfeld nog veel meer 

activiteiten, niet van de grond kunnen 

komen. 

Daarom worden alle vrijwilligers van 

onze wijkvereniging op zaterdag 

24 mei eens flink in het zonnetje 

gezet. Vanaf ongeveer 16.00 uur heeft 

het bestuur een gezellig, programma 

voor hen in elkaar gezet: hapje drank-

je, gezellig kletsen, barbecue en een 

sportief momentje. De locatie is nog 

een verrassing, maar we raden iedere 

vrijwilliger aan: 

Houd deze middag en avond vrij!

Alle vrijwilligers krijgen binnenkort 

persoonlijk een uitnodiging.

(Bent u vrijwilliger en heeft u na 

10 mei nog steeds geen uitnodiging 

ontvangen, laat het ons dan a.u.b. 

weten.)

Voor één van de onderdelen op die dag 

hebben we setjes jeu de boulesballen  

nodig. Ben je vrijwilliger  en heb je 

zo’n setje en wil je die voor die dag ter 

beschikking stellen, laat ons dat dan 

graag weten.

Ben je geen vrijwilliger, maar heb je 

wel een setje jeu de boulesballen, dan 

vragen wij u of u die alstublieft aan 

ons voor die dag wilt lenen.

U kunt hierover contact opnemen

met Rob Beurse, 5140095 of 

beurse@xs4all.nl  <

Oproep
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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 accept-
girokaart van ons ontvangen, waarna u kunt betalen). Deze kaart uitknippen en inleveren bij of opsturen naar 
onze secretaris: Rudmer Dalstra, Van den Brandelerkade 15, 2313 GV Leiden.

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

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

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

Telefoonnummer :  .................................................................................................................................................

E-mailadres :  .................................................................................................................................................

Handtekening :                                               Datum:  .........................................................................

Aanmeldingskaart

De puzzel in het kerstnummer van de 

Wijkkrant was moeilijk, zeg maar gerust 

erg moeilijk. Er moest gespit worden in 

oude nummers. Informatie ingewonnen 

op het internet en vindingrijkheid was 

een vereiste. Voor velen was dit een brug 

te ver, zo niet voor Jeanneke Bergers-

Vink. Zij ging er voor zitten en besteedde 

een paar uur aan de door de auteur van 

de rubriek’ De Professor’ in elkaar ge-

zette puzzel. “Ja, zoiets doe je niet achter 

elkaar. Je begint eraan, legt het weer eens 

weg, pakt het weer op en zo gaat dat een 

paar dagen door”, beschrijft Jeanneke het 

puzzelproces. Hans Elsgeest, de bedenker 

van de hersenbreker, feliciteerde haar en 

overhandigde de prijs: twee boeken over 

onze wijk.  <

• De oplossing:

Hersenbreker levert slechts één winnaar op

• Hans Elsgeest overhandigt de puzzelprijs.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

U N I V E R S I T E I T S G E S C H I E D E N I S

U kunt ook lid worden via e-mail: info@profburgwijk.nl, of het formulier 

invullen op onze website www.profburgwijk.nl onder de knop <Lid worden>.
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SportGezondheidsCentrum VISSER
Van Vollenhovenkade 20 A 
(ACHTER DE VREDESKERK)

071-5132005 OF INFO@SGCVISSER.NL

• Op een plezierig manier werken aan je Fitheid & Conditie

• Uniek, beproefd en zeer succesvol  Sport je Fit concept

• Doelgroep 35 +, in groepen, o.l.v. fysiotherapeuten 

• Verantwoord en deskundig!

WWW.SPORTJEFIT.NU

Marian Rappoldt
De Sitterlaan75
Tel 5135142 of 5661405
Fax 5135143
e-mail al.chemilla@inter.nl.net

Folder op aanvraag

Uw vertrouwde Drogisterij-Parfumerie al 
meer dan 70 jaar in deze wijk.

Met een uitgebreid assortiment van:
        drogisterij producten, baby artikelen,

zelfmedicatie medicijnen, vitamine
preparaten, huishoud/schoonmaak

middelen, afslank producten, en een gratis
advies van onze medewerkers.

De lente komt er aan, dus tijd voor nieuw
gratis advies voor de verzorging van uw
huid met de producten van: Biotherm,
Juvena, Roc, Biodermal, Olaz, enz
of een behandeling in onze salon.                            

10% klantenkaart korting op luxe geuren:
Burberry-Boss-Cacharel-Chanel-Dior-
van Gils-Gaulthier- Paco Rabanne-enz.

Zeemanlaan 22
2313 SZ Leiden
Tel. 071-5123577
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Water is meestal niet het eerste 
waar je aan denkt bij een kleine 
tuin. Toch is het heel goed 
mogelijk ‘iets’ met water te doen, 
ook in de kleinste tuintjes.

Water brengt leven in de tuin, letterlijk en 

figuurlijk. Een klein poeltje zal al kikkers, 

salamanders en allerlei kleine waterdier-

tjes aantrekken en vogels een drinkgele-

genheid bieden. Het gekabbel van water 

dat uit een molensteen borrelt, of het 

geklater van een fonteintje, is heerlijk 

rustgevend en dempt ongewenste gelui-

den uit de omgeving. Door het spiegelen-

de oppervlak van een vijver lijkt de tuin 

groter en lichter. Het is prachtig om te 

zien hoe de zon op het water schijnt en 

hoe windvlagen het laten rimpelen. 

Omdat vijvers een gevoel van ruimte 

oproepen, vergelijkbaar met een gazon of 

bestrating, zijn ze ook geschikt voor wat 

kleinere tuinen. De plaats van de vijver 

moet zorgvuldig gekozen worden. Om 

echt te kunnen genieten van een vijver 

moet er een zitplek naast zijn, en liefst is 

hij natuurlijk ook goed zichtbaar vanuit 

het huis. Om een natuurlijk evenwicht in 

de vijver te krijgen moet op een aantal 

dingen gelet worden. De vijver moet een 

zonnige plek krijgen, met ongeveer zeven 

uur zon per dag. Er moet genoeg licht en 

warmte zijn voor een gezond dieren- en 

plantenleven. Maar het water moet ook 

niet te warm worden, daarom moeten er 

waterplanten in die weer een deel van 

het oppervlak bedekken, hoogstens twee 

derde. Om het water helder te houden, 

moeten er altijd zuurstofplanten in. Deze 

worden in bosjes verkocht en drijven 

onder water. Voor een m³ water zijn 

5 bosjes nodig. Een goede diepte voor 

een vijver met planten is 60 tot 70 cm. 

Meestal worden vijvers van vijverfolie 

gemaakt of met een voorgevormde kunst-

stof bak. In beide gevallen is het van 

belang de randen goed te camoufleren 

met stenen of door er planten overheen 

te laten groeien. 

Waterelementen
Voor wie wel iets met water wil, maar niet 

meteen een vijver, is er een enorme keus 

aan waterelementen. Er is veel lelijks te 

koop, maar een eenvoudige molensteen 

of bol kan een mooie blikvanger zijn. 

Hiervoor wordt een plastic kuip ingegra-

ven in de grond en gevuld met water. De 

kuip wordt afgedekt met een rooster of 

deksel, waarop het waterelement komt 

te staan. Het deksel wordt verder bedekt 

met grind en/of keien en een pompje 

zorgt voor de circulatie van het water. 

Zo’n element kan zowel in de verharding 

als tussen de beplanting worden ge-

plaatst en neemt maar weinig ruimte in 

beslag. Dergelijke waterelementen zijn 

ideaal als er kleine kinderen zijn: het is 

volkomen veilig en bij een vrij gelegen 

steen of bol kunnen ze lekker met water 

kliederen op een warme dag. 

Nog minder ruimte is er nodig als er een 

waterspuwer aan een muurtje bevestigd 

kan worden. Voorwaarde is dan wel dat 

daar echt een geschikte plek voor is. Bij 

een dergelijk element komt er een straal-

tje water uit bijvoorbeeld een kikkerkop. 

Dat straaltje wordt opgevangen in een 

schaal eronder. Hier is ook een pompje 

voor nodig.

Bij de aanleg van vijvers en waterelemen-

ten komt natuurlijk heel wat kijken. Maar 

ook een minivijvertje in een oude zinken 

teil of halve waterton kan al veel plezier 

geven. Zelfs het spiegelende wateropper-

vlak van een vogeldrinkschaal verleven-

digt de tuin. Daarvoor moet in elke tuin, 

hoe klein ook, wel een plekje te vinden 

zijn.  <

Water in de tuin
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Rijn- en 
Schiekanaal

• Bouw van de ‘Kanaalbrug’.

Wind – water – lucht...
Het Rijn- en Schiekanaal bracht een veel 

betere scheepvaartverbinding met de 

Oude Rijn en De Zijl tot stand. Maar er 

moest natuurlijk ook gedacht worden aan 

het toenemende wegverkeer dat gebruik 

wilde maken van de Hoge Rijndijk om de 

stad te kunnen verlaten of te bezoeken. 

Omdat de Hoge Rijndijk nu werd onder-

broken door het Rijn- en Schiekanaal, was 

een solide brug nodig die ook in de toe-

komst de groeiende hoeveelheid verkeer 

kon verwerken. Er werd gekozen voor 

twee enkele, elektrisch aangedreven op-

haalbruggen in elkaars spiegelbeeld met 

aan beide zijden van de brug maar liefst 

twee wachtershuisjes. In 1919 werd deze 

zo geheten Kanaalbrug voor het verkeer 

geopend. Korte tijd daarna kreeg de brug 

haar huidige naam: ‘Wilhelminabrug’ 

...schip – groet – wachter...
Omdat het inwonertal van Leiden gestaag 

bleef groeien werd na een kleine 50 jaar 

besloten tot vervanging van de brug. 

Door toename van verkeer over de weg 

en het water en vooral de grootte van de 

schepen en het gewicht van het vracht-

vervoer op wielen werd het noodzake-

lijk de doorvaart te verbreden en het 

brugdek te verzwaren. In 1964 werd met 

de bouw van de nieuwe brug begonnen. 

Eind april 1966 werd de compleet ver-

nieuwde Wilhelminabrug – nu een enkele 

en veel bredere ophaalbrug – officieel 

in gebruik genomen. Sindsdien zijn de 

brug en de watertoren indrukwekkende 

blikvangers voor de passanten die van de 

brug gebruik maakt, zowel eroverheen 

als eronderdoor.

...wij – wachten.
Het in deze tekst cursief afgedrukte ge-

dicht is na de laatste opknapbeurt van de 

brug op het bewegend deel van de brug 

aangebracht. Het is een gedicht van de 

Leidse kunstenaar Jan Kleingeld. Hij be-

oogde hier mee de pijn van de vaak lange 

wachtende automobilist (vanuit Leiden) 

te verzachten. <

Deel 3 (slot): De Wilhelminabrug
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In de achtertuin van Cobetstraat 49 

staat een boom die – voorzover ik weet 

– ook de enige tulpenboom in onze wijk 

is. Deze Liriodendron tulipifera L. is 

omstreeks 1960 aangeplant en is ook 

een van de weinige tulpenbomen in 

Leiden. We hebben dus met een in Leiden 

zeldzame en bijzondere soort te maken. 

Het uitbotten van de Liriodendron, het 

te voorschijn komen van de bladeren, is 

een heel mooi gezicht. De knoppen van 

de bladeren zijn plat. De bladeren zitten 

opgevouwen onder de knopschubben. 

Nadat ze bevrijd zijn van hun knopschub-

ben groeien ze relatief snel en vouwen 

zich open (zie figuur). Er ontstaat een 

klein symmetrisch blaadje met twee 

punten. Dat kleine blaadje groeit uit tot 

een groter blad (soms tot 18 cm lang) 

met vier grote driehoekige lobben; zo 

ontstaat het unieke blad van de Lirioden-

dron. Sommige mensen vinden dat die 

bladeren op tulpen lijken en zeggen dat 

de boom vanwege de bladeren de naam 

tulpenboom heeft gekregen. Ik stel me zo 

voor dat die jonge ‘blaren’, zoals Adriaan 

Morriën schreef, zich dan letterlijk ‘uit 

hun schilden dringen’. Omdat de boom in 

de achtertuin staat, kan je niet zo maar 

het uitbotten van dichtbij waarnemen. 

Maar op een andere plek in Leiden kan 

dat wel: links van de toegangspoort van 

de Hortus staat een grote tulpenboom.

Bloem
De tulpenboom heeft de naam waar-

schijnlijk niet van de bladvorm, maar 

van de vorm van de bloem gekregen. De 

naam is verwarrend. Vaak wordt met een 

tulpenboom de Magnolia bedoeld. Deze 

soort heet in het Nederlands de bever-

boom omdat de knoppen op de staart 

van een bever lijken. Zowel de Lirioden-

dron als de Magnolia horen thuis in de 

Magnoliaceae, de Magnolia-achtigen. De 

bloemen zijn groen-abrikooskleurig en 

hebben oranje vlekken. Ze zitten vaak 

hoog in de boom en ze lijken echt op 

tulpen (zie figuur). Na een warm voorjaar 

bloeit de boom veelal in juni en juli, dus 

als de ‘echte’ tulpen al lang en ook voor 

Leiden geldt, kunnen we pas over ten 

minste 10 jaar controleren. In februari

2008 is dicht bij onze wijk, in het Plant-

soen, tegenover huisnummer 37 een 

tulpenboom aangeplant. 

De bloem van de tulpenboom bestaat 

uit veel losse, in spiralen gerangschikte 

onderdelen: bloemdelen, meelbladeren 

en vruchtbladeren. De vruchtbladeren, 

die in dichte spiralen in het centrum van 

de bloem staan, vormen samen een ver-

zamelvrucht. Voorheen werden het ‘type’ 

bloemen van de Liriodendron als ‘primi-

tief’ aangemerkt, maar moderne, op DNA 

gebaseerde inzichten hebben de Mag-

nolia-achtigen een aparte positie binnen 

het systeem van de bloemplanten (apart 

van de Monocotylen en de Dicotylen) 

gegeven. De Liriodendron is in Nederland 

ingevoerd. In Noord Amerika is de Lirio-

dendron verspreid van Nova Scotia tot in 

Florida. Het type bloem van de tulpen-

boom wordt veelal door kevers besto-

ven. Het zaad heeft vleugeltjes voor de 

verspreiding. Over het algemeen vormt 

de Liriodendron in Nederland niet veel 

kiemkrachtige zaden. Misschien komt 

dat omdat het soort kever dat daarvoor 

nodig is niet in Nederland voorkomt. In 

Noord Amerika vormt de boom wel veel 

kiemkrachtige zaden. Daar wordt de 

tulpenboom vanwege de vorm en de 

kleur ‘Yellow poplar bark’ genoemd.

De leliënboom vormt tulpen 
In Afrika groeit een boom, Spathoda 

campanulata, die ook tulpenboom wordt 

genoemd en het hout van de Brazili-

aanse soort Dalbergia frutescens wordt 

tulpenhout genoemd. In het ‘Verklarend 

woordenboek van wetenschappelijke 

plantennamen’ door C.A. Backer (2000) 

staat de volgende verklaring voor de 

geslachtsnaam: “Liriodendron: - van Gr. 

lirion of leiron, lelie; dendron, boom: 

leliënboom. De naam zinspeelt “op den 

vorm der bloemen”. Tegelijk betekent 

tulipifera (Lat.) tulpdragend. Als deze 

gegevens worden gecombineerd kan 

H voorjaar komt in stilte; m 
een fijner oor 
Zou ik h breken, barsten, 
knallen horen
Waarmee de blaren uit hun 
schilden dringen.

Adriaan Morriën (1912-2002 ) 
in ‘Lenteavond’
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worden gesteld dat de leliënboom tulpen 

draagt. Achter het woord tulp staat in 

de ‘Van Dale’: “Fr. Tulipe, ouder tulipan 

< Turks tulban (tulband), zo genoemd 

omdat, als de bloem wijd geopend is, er 

gelijkenis met een tulband in kan worden 

gezien”

‘Zo kan de lelieboom zelfs tulbandboom 

worden genoemd’. De tulp en de lelie zijn 

familie van elkaar en horen beide thuis in 

de plantenfamilie Leliaceae; de tulpen-

boom kan dus bij wijze van spreken ook 

lelieboom worden genoemd. Het geslacht 

Liriodendron bevat slechts één andere 

boomsoort, de Chinese Liriodendron 

chinense. Ik heb vernomen dat deze Lirio-

dendron-soort waarschijnlijk helemaal 

geen kiemkrachtig zaad meer produceert. 

De reden daarvan is mij onbekend. 

Van L. tulipifer bestaan nog wel enkele 

kweekvarianten.

Hoe dik is de oudste tulpenboom 
van Nederland?
Verschillende auteurs melden dat de 

tulpenboom in 1663 door de hoveniers 

van Karel I, vader en zoon Tradescant, 

uit Virginia in Engeland werd ingevoerd. 

Daar werd het eerst een potplant. Voor 

zover ik weet staat de oudste boom, aan-

geplant in 1688, bij het Fulham Palace in 

Londen (More, D. & JK. White, 2003. 

Cassell’s trees of Britain and Northern 

Europe. Cassell). In ‘Bomennieuws’, 

(uitgave Bomenstichting, zomer 2006) 

schreven R.J. Koops & F. van Eeghen dat 

de oudste tulpenboom in ons land bij 

het Kasteel Onstein te Vorden groeit; een 

bijna even oude is in 1806 aangeplant 

achter het Paleis ’t Loo in Apeldoorn. Ik 

vermoed dat het de schrijvers is ontgaan 

dat de Liriodendron in de Leidse Hortus 

eerder, namelijk in 1715, is aangeplant. 

Het lijkt mij niet uitgesloten dat dit de 

oudste tulpenboom 

van Nederland is. Hij 

heeft aan de basis een 

dikke ‘knolvoet’, een 

groeiwijze die 

bij meer tul-

penbomen 

bekend is 

(‘Bomen in 

de Hortus 

botanicus 

leiden’, uitgave 

van de Hortus 

in 2007). Die 

knolvoet heeft 

een jonge uitloper 

waardoor de voet 

van de boom mij aan 

een fluitketel doet 

denken. De boom heeft 

een kurkachtige grijze 

bast. De stamomtrek 

van de boom bij het 

Paleis ‘t Loo is 5,80 

meter (zie R.J. Koops 

& F. van Eeghen). 

Voor mij was dat 

reden ook de tulpen-

boom in de Hortus op 

te meten. Vanwege de 

knolvoet is dat lastig. Op de grond waar 

de stam begint is de omtrek 6,68 meter. 

Op ca 50 cm hoogte versmalt deze heel 

sterk. Daar is om de stam een lijst, een 

(natuurlijk band) gevormd en is de om-

trek ca 3,35 m. En op borsthoogte, dat is 

ca 1,30 m, is de omtrek 2,87 cm. Ik weet 

niet op welke hoogte de boom bij het 

Paleis is opgemeten en of die boom ook 

een knolvoet heeft. Tot slot heb ik extra 

aandacht geschonken aan de tulpenboom 

in de Cobetstraat. Toen ik naar de voet 

van deze boom keek had ik de indruk 

dat die ook een knolvoet krijgt, en op die 

knolvoet drie uitlopers vormt. Op 1,30m. 

hoogte is de omtrek 1,72 cm. 

De omtrek van deze ca. 

vijftigjarige boom is dus 

al ruim de helft van de 

bijna 300 jarige bij 

het Paleis. Over 

het algemeen 

zijn er sinds 

de (eerste?) 

aanplant 

in 1715 in 

Nederland heel 

weinig Lirioden-

drons in tuinen en 

parken neergezet. 

In het najaar worden 

de bladeren van deze 

soort geel en is de 

boom als het ware een 

gouden fakkel. Alleen 

al om die reden zou 

deze boom vaker 

moeten 

worden aangeplant.

Hout
De bladeren van de Tulpen-

boom zijn net zo beweeglijk 

als die van de populier. En net als 

een populier groeit een Liriodendron het 

beste op een diepe, vochtige ondergrond. 

Het is een snelle groeier. De boom kan 

een hoogte van 35 meter en een breedte 

van 25 meter bereiken. Deze soort heeft 

over het algemeen een relatief rechte 

stam. Noord Amerikaanse Indianen 

noemden de boom kanohout omdat uit 

de stam een kano kon worden gebouwd 

voor 20 mensen. Als de boom op mi-

neraal houdende grond groeit, kan het 

crèmekleurige hout vleugjes olijfgroen, 

zwart, rozebruin of zelfs staalblauw 

bevatten (C. Tudge, 2006, Het verborgen 

leven van bomen, Spectrum). Het hout is 

van goede kwaliteit en wordt onder meer 

gebruikt voor meubels, houtsnijwerk en 

deuren. Het wordt zelfs voor potloden 

gebruikt. Ik geef voor het schrijven van 

dit artikel de voorkeur aan mijn PC maar 

ik had voor het tekenwerk wel zo’n pot-

lood willen gebruiken.  <

‘Als de tulpenboom 
bloeit, zijn de tulpen
al lang en breed 
uitgebloeid’ 
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Met pijn in het hart heeft Frans 
Raaphorst junior (1977) zijn 
werk in het familiebedrijf 
verwisseld voor een loopbaan 
als docent brood en banket aan 
het ROC in Leiderdorp. Hij blikt 

terug op het intensieve bakkers-
bestaan van drie voorgaande 
generaties Raaphorst en op zijn 
overwegingen om een andere 
weg in te slaan. 

• Frans Raaphorst junior.

‘Als je vader 
bakker was, 
werd je dat ook’

kijk ook eens op www.profburgwijk.nl
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“Mijn overgrootvader begon in 1901 met 

een bakkerij in de Pasteurstraat. Het ging 

hem goed en hij had ambities voor zijn 

drie zoons.” In die tijd leerde je het vak 

gewoon van een andere bakker, er was 

nog geen opleiding zoals nu. In 1935 

kocht hij een huis met winkel in de Tes-

selschadestraat in de Morswijk. Die was 

eerst bestemd voor zijn zoon Frans, maar 

ging uiteindelijk naar de oudste, Jan. 

“Mijn opa Frans ging toen in 1936 naar 

de Van ’t Hoffstraat, waar de woningen 

met winkel net klaar waren. Hij ging er 

met mijn oma boven wonen. Het gezin 

breidde zich later uit tot vijf kinderen. In 

die tijd kon je als zelfstandige nog goed 

aan de slag komen. De winkel was kleiner 

dan nu en er waren nog geen machines 

dus je hoefde niet zoveel te investeren. 

Wel was het hard werken en weinig 

verdienen. Mijn vader Frans kwam na 

een bakkersopleiding op de Bisschoppe-

lijke Nijverheidsschool in 1959 al op zijn 

veertiende in de zaak. Ook mijn oom Jan 

werkte in de bakkerij en zijn vrouw Truus 

samen met mijn oma in de winkel. Dat 

was allemaal heel vanzelfsprekend. Als je 

vader bakker was, werd je dat ook.” 

‘Nachtwerk is voor ongedierte’
“De werkdag van mijn opa en later van 

mijn oom en mijn vader begon altijd 

om 12 uur ’s nachts. Het hele bakproces 

duurde tot ongeveer 7 uur ’s ochtends. 

Er waren nog geen kneedmachines, ze 

kneedden het brood op eigen spierkracht 

in een trog. Het was koud in de bak-

kerij en in de winter duurde het rijzen 

twee keer zo lang als in de zomer. In de 

morgen gingen ze brood rondbrengen in 

de wijk, om 1 uur warm eten, daarna nog 

koekjes maken en de rest van de middag 

en het begin van de avond slapen. Mijn 

oom zei altijd als grap: ‘Nachtwerk is 

voor ongedierte’. “Toch waren ze allemaal 

verknocht aan hun vak. Mijn oom is er 

eens zeven jaar uitgeweest en bij een 

baas gaan werken. Maar hij miste het bak-

kersvak en het eigen baas zijn en kwam 

toch weer terug. Ook mijn opa miste het 

toen hij met pensioen ging in 1978. Mijn 

tante Truus en later mijn moeder hielpen, 

naast de zorg voor het gezin, ook altijd 

mee in de bakkerij. Dat betekende wel 

dat er weinig tijd voor een sociaal leven 

was. Mijn oom en mijn vader hadden een 

hekel aan verjaardagen omdat ze dan al 

snel weer aan het werk moesten. Alleen 

op zaterdagavond hadden ze vrij. Mijn 

ouders konden op zaterdag niet langs de 

lijn staan als ik voetbalde.” 

Net als de vele andere winkeliers in de 

Professorenwijk hadden ze nauwelijks 

tijd voor omgang met anderen buiten 

de directe familiekring. Wel waren de 

verschillende winkeliers in de Van ‘t 

Hoffstraat klant bij elkaar. “Mijn opa liet 

zich bijvoorbeeld knippen bij kapper Jan 

Teske en rookte daar Willem II sigaren die 

Teske speciaal voor hem had gekocht.” 

Op de pof
De werkdagen bleven hetzelfde, maar de 

bakkerij maakte wisselende tijden mee. 

“In de oorlog werd er veel op afbetaling 

gekocht. Als mijn opa brood ging rond-

brengen, werd er soms in natura betaald. 

Na de oorlog kochten veel mensen nog 

op de pof. Ze konden pas betalen als ze 

hun weekloon kregen.” 

In de wijk woonden toen ook veel 

mensen die niet zoveel geld hadden. Zij 

waren bijvoorbeeld arbeiders die hun 

woning hadden gekregen van een aanne-

mer die hun loon in de crisistijd niet had 

kunnen uitbetalen. In de periode na de 

oorlog was kerkelijke gezindte bepalend 

voor de klandizie. “De katholieke klanten 

gingen altijd naar Raaphorst, de prote-

stanten naar Kallenberg.” De bakkerij 

kende toen nog maar twee soorten brood 

en twee verschillende soorten gebakjes. 

Een stukje witbrood met aardbeien was 

al een delicatesse. “Als je dat at, had je 

status.”

In de jaren zestig en zeventig kreeg de 

ambachtelijke bakkerij concurrentie van 

de Leidse Broodfabriek (LBF). Het witte 

King Corn brood raakte in trek. Pas in de 

jaren tachtig kreeg de bakkerij de wind in 

de zeilen. “Door de komst van machines 

was er meer variatie in soorten gebak 

en brood mogelijk. Steeds meer mensen 

wilden graag ambachtelijk brood. In 

de winkel is het de laatste jaren alleen 

maar drukker geworden. Kneden kost nu 

minder tijd, maar door die diversiteit aan 

brood en gebakssoorten zijn de werk-

tijden bijna gelijk gebleven.” 

Bakkersbloed
Zelf kwam Frans junior in 1999 in de 

zaak na een banketbakkersopleiding in 

Noordwijk. Kort daarna haalde hij ook 

zijn brooddiploma. Hij werkte drie dagen 

‘s nachts en twee dagen overdag. De laat-

ste jaren werkte hij drie dagen als docent 

aan het ROC. Toen hij door de pensione-

ring van een collega de kans kreeg op 

een volledige baan stond hij voor een 

moeilijke keuze. “In het onderwijs zit veel 

afwisseling en je bent jezelf altijd aan 

het ontwikkelen. In de bakkerij is veel 

routine. Vroeger vond men het gewoon 

dat je nooit weg kon, maar ik verlangde 

naar meer vrije tijd en een sociaal leven. 

Maar ik vind het wel een mooi vak, en ik 

had een droom om een nieuw soort open 

bakkerij te beginnen waar de klanten 

naar het maken van banket kunnen 

kijken. 

Van banketbakken kun je wel even 

weglopen om klanten te helpen.” De 

noodzaak tot hoge investeringen en 

het gebrek aan andere opvolgers in de 

familie gaven uiteindelijk de doorslag. 

“Mijn vriendin werkt in de zorg, mijn 

zus is fysiotherapeut en mijn broer zit 

in de beveiliging. Ik ben de enige met 

bakkersbloed. Als ik rondloop in de lege 

bakkerij heb ik een verdrietig gevoel, 

maar nu geef ik kennis door en mag ik 

ook meedenken met de inhoud van het 

onderwijs.” 

Intussen zijn er nieuwe ontwikkelingen. 

De brancheorganisatie van meelfabrieken 

en bakkers helpt jonge bakkers met 

investeringen. Er is een nieuwe super-

marktketen in opkomst met de formule 

van ‘veel zelfstandigen onder één dak’. 

Dat geeft in de toekomst misschien de 

mogelijkheid om ambachtelijk te bakken 

en toch tijd over te houden voor een 

sociaal leven.  <

‘De katholieke 
klanten gingen altijd 
naar Raaphorst’

• Vader Frans, jaren 50.
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Willem de Sitter wordt in 1872 in het 

Friese Sneek geboren. Na de lagere 

school doorloopt hij in Arnhem met goed 

gevolg het Gymnasium waarna hij in 

Groningen gaat studeren. In eerste in-

stantie is dat wis- en natuurkunde, maar 

al snel raakt hij steeds meer geïnteres-

seerd in de kosmologie. Hij verandert van 

studie en gaat sterrenkunde studeren 

bij de wereldberoemde sterrenkundige

Jacobus Kapteyn. Als De Sitter het 

doctoraal examen heeft afgelegd vraagt 

directeur D. Gill van de Sterrenwacht in 

Kaapstad (Zuid Afrika) hem om daar meer 

ervaring op te komen doen. In Kaapstad 

doet hij onderzoek naar wat een groot 

deel van zijn leven zou beheersen: de 

planeet Jupiter en de om deze planeet 

draaiende manen. Ook leerde hij er zijn 

vrouw Eleonore Suermondt kennen.

Terug in Nederland trouwt hij zijn 

Eleonore. In Groningen gaat hij Kapteyn 

weer in diens laboratorium helpen met 

het onderzoek naar het wel en wee van 

het melkwegstelsel. Afstand- en helder-

heidsbepaling van sterren zijn in dit 

onderzoek belangrijk. In 1901 promo-

veert De Sitter bij Kapteyn en blijft tot 

1908 zijn assistent in het Sterrenkundig 

Laboratorium te Groningen.

Op 21 oktober 1908 vertrekt De Sitter 

naar Leiden. Daar volgde hij Hendricus 

van de Sande Bakhuyzen, die zijn pen-

sioengerechtigde leeftijd bereikte, op als 

hoogleraar in de Sterrenkunde te Leiden. 

Relativiteitstheorie
De Sitter heeft tijdens zijn professoraat 

meer dan gewone interesse getoond in 

Einsteins relativiteitstheorie en heeft ook 

de link met de astronomie willen leggen. 

Met Hendrik Lorentz besprak De Sitter 

de mogelijkheden om deze theorie toe 

te passen op de sterrenkunde. Hij ging 

hierbij uit van het feit dat de omvang van 

het Melkwegstelsel zich vergrootte (wat 

later door sterrenkundigen als E.P. Hubble 

daadwerkelijk werd geconstateerd). 

Hoe groter de afstand van de sterren, hoe 

sneller deze zich van ons verwijderen. 

Om de theorie van Einstein te kunnen 

gebruiken zochten sterrenkundigen van 

over de hele wereld zeer regelmatig 

contact met elkaar. In de jaren twintig 

bijvoorbeeld besprak hij dit onderwerp 

met grootheden als Eddington, Lorentz 

en Ehrenfest. 

Directeur
In deze tijd laat De Sitters gezondheid

nogal te wensen over. Vanaf 1919 

verblijft hij enkele jaren in een Zwitsers 

sanatorium om weer op krachten te 

Hans Elsgeest

Willem de Sitter
In deze rubriek wordt een 
professor, naar wie een straat 
uit de wijk vernoemd is, 
uitgelicht. Deze keer is dat 
Willem de Sitter. Hij werd in 
1908 aan de Leidse Universiteit 
benoemd tot hoogleraar in de 
sterrenkunde.

• Geschilderd portret van De Sitter
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komen. Daarna zet hij zijn werkzaamhe-

den voort. Die zijn inmiddels uitgebreid 

met de dagelijkse leiding over de Leidse 

Sterrenwacht. Hij volgde hiermee de in 

1919 overleden E.F. van de Sande Bak-

huyzen (broer van de eerder genoemde 

Van de Sande Bakhyzen) op die al enige 

tijd de functie van directeur bekleedde.

De Sitter verbindt wel enige voorwaarden 

aan deze functie. Daardoor kan hij op 

de Sterrenwacht een flinke reorganisatie 

doorvoeren. Drie afdelingen werden naar 

zijn inzichten op poten gezet: een astro-

metrische, een theoretische en een astro-

fysische afdeling. Met E. Hertzsprung en 

J.C. Kapteyn (inmiddels met emeritaat in 

Groningen) bestiert hij deze afdelingen. 

In 1924 komt ook J.H. Oort naar Leiden 

waardoor er zelfs een vierde afdeling 

nodig blijkt: de statistische.

Zuid Afrika
Een jaar hiervoor, 1923, legt hij interna-

tionale contacten met de Zuid-Afrikaanse 

Unie Sterrenwacht waardoor Leidse 

studenten en waarnemers daar hun 

kennis kunnen vergroten. De omstandig-

heden in Zuid Amerika zijn veel aantrek-

kelijker door de ligging (hoogte) en het 

ontbreken van storende verlichting zoals 

bijvoorbeeld straatlantaarns, iets wat in 

Leiden de observaties al ernstig ver-

stoorde.

Mede door zijn internationale contacten 

wordt hij in 1925 benoemd tot president 

van de Internationale Astronomische Unie 

(IAU). Dat jaar zit hij een in Leiden gehou-

den congres van de IAU voor en voltooit 

De Sitter zijn levenswerk betreffende het 

Jupitersysteem en zijn manen.

Jupiter (genoemd naar Romeinse opper-

god) is na Mercurius, Venus, Aarde en 

Mars de vijfde planeet in ons zonnestel-

sel. Het is ook de grootste. Zijn massa 

bedraagt ca. 320 maal die van de Aarde. 

Jupiter staat op 780.000.000 kilometer 

afstand van de Zon en heeft bijna twaalf 

aardse jaren nodig om de zon geheel te 

omcirkelen. De Sitter heeft zich inten-

sief met deze planeet bezig gehouden 

en veel informatie kunnen verzamelen 

over de manen van Jupiter: Io, Europa en 

Ganymedes.

Tijdschrift
De jaren twintig zijn drukke jaren voor 

De Sitter. In 1921 richt hij met direc-

teuren van een aantal sterrenwachten 

in Nederland een Engelstalig tijdschrift‘ 

Bulletin of the Astronomical Institutes of 

the Netherlands’ op. Dit blad beschrijft 

de vorderingen op astronomisch gebied 

in Nederland. Op 30 november 1921 

verschijnt het eerste nummer (het laatste 

verschijnt in 1969).

Als president en voorzitter van de IAU 

zorgt hij er in de jaren na de (Eerste) 

Wereldoorlog voor dat congressen ook 

bijgewoond worden door afvaardigingen 

van voorheen vijandige staten. Op die 

manier bevordert hij de verzoening met 

de geallieerde landen.

Jubileum
In 1933 is het groot feest. De Sitter 

viert zijn 25-jarig professoraat en de 

Leidse Sterrenwacht bestaat op de kop 

af drie eeuwen. Ter gelegenheid daarvan 

verschijnt een boekje waarin De Sitter 

de geschiedenis van de Sterrenwacht 

beschrijft. Hierin geeft hij aan dat het 

jaar 1633 het begin is van de Leidse 

Sterrenwacht toen de eerste observaties 

vanaf het onooglijke koepeltje op het 

Academiegebouw aan het Rapen-

burg plaats vonden (Short His-

tory of the Observatory of 

the University of Leiden, 

1633 - 1933). Maar snel 

hierna, het is 1934, 

komt er een eind aan 

De Sitters leven. Op 

20 november dat 

jaar sterft hij aan de 

gevolgen van een 

longontsteking. De 

verslagenheid was 

groot. Vele beken-

den, vrienden en 

familieleden woon-

den de crematie te 

Westerveld bij. Histori-

cus en vriend Johan

Huizinga hield een toe-

spraak en de weduwe De Sitter 

sprak na afloop van de ceremonie 

een dankwoord uit gericht aan alle 

aanwezigen.

De Sitter werd geprezen om zijn rustige 

karakter en zijn inzicht. Hij was iemand 

die onder alle omstandigheden rustig en 

opgewekt bleef, maar wel het allerbeste 

verlangde voor zijn onderzoek (als de 

middelen dat toelieten). Hij verspilde 

geen geld als dat niet nodig was en was 

er van  overtuigd dat voor elke moeilijk-

heid een passende oplossing kon worden 

gevonden.

Na De Sitters dood is in Johannesburg 

een nieuw instrument in gebruik geno-

men waarvoor in Leiden al de nodige 

hulpmiddelen waren vervaardigd. De 

daarvoor benodigde ruim honderd-

duizend dollar werd door de Rockefeller 

Foundation op tafel gelegd.  <

• Jupitermaan Europa• De Sitter in overleg met Einstein
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Optredens in Lorentzhof 
Libertas Leiden
In de Lorentzhof 1, worden de 
komende maanden onderstaande 
activiteiten verzorgd. Voor meer 
informatie kunt u telefonisch contact 
opnemen. Het telefoonnummer is: 
5149545.

Zondag 27 april 14.30 uur Klassiek concert Stichting Muziek in Huis:

  Duo Licarbe Lisette Emmink – sopraan, 

  Carla Bos - piano

Dinsdag 29 april 14.30 uur Bingo

Dinsdag 13 mei 19.30 uur Divertimento

Zaterdag 17 mei 11.00 uur Voorjaarsmarkt

Dinsdag 20 mei 19.30 uur Klassiek concert Stichting Muziek in Huis:

  Trio Aleotti, Karen Luttik – klarinet, 

  Harriet Overbeek – cello, Saskia Boon –

  piano

Dinsdag 27 mei 19.30 uur Appasionato

Donderdag 29 mei 14.30 uur Bingo

Maandag 9 t/m 12 juni  18.00 uur Rolstoelwandelvierdaagse

Dinsdag 17 juni 19.30 uur Ensemble Bella Cantare

Donderdag 26 juni 19.30 uur Excelsior Chr. gemengde zangvereniging

Donderdag 3 juli 14.30 uur Bingo

Donderdag 31 juli 14.30 uur Bingo

Dinsdag 26 aug. 19.30 uur Renee Stevense zang en contrabas

  Engelse bekende liedjes; goldie-oldies

Maandag 1 t/m vrijdag 5 september Bewonersvakantie 

Dinsdag 9 september 19.30 uur Barokdansgroep

Dinsdag 16 september 19.30 uur Shantykoor De Wijde Poort

Woensdag 24 september 19.30 uur Religieus koor De Blijde stemmen

Donderdag 25 september 14.30 uur Bingo 

Toegangsprijs voor wijkbewoners € 2,50 per persoon inclusief koffie of thee.

Vervoer van en naar Lorentzhof kan eventueel geregeld worden. Hiervoor kunt u 

contact opnemen met Lorentzhof Libertas Leiden tel: 071-514 9545.

Wijzigingen voorbehouden.

De interkerkelijke oudpapieractie, die 

al 25 jaar in onze wijk wordt gehou-

den, is een inzamelingsactie van 

de Petruskerk en de Vredeskerk. De 

container staat elke eerste maandag 

en dinsdag van de maand bij het 

plantsoentje aan de Zeemanlaan. Het 

is er op die dagen een drukte van 

belang want er komen veel mensen 

oud papier aanleveren. Ook zijn er 

adressen in de wijk, waar het papier 

buiten wordt gezet en door vrijwilli-

gers wordt opgehaald. 

Met de opbrengst – jaarlijks zo’n 

7.000 euro – worden tal van bijbel- en 

catecheseprojecten op alle continen-

ten gesteund. De gelden komen voor 

100 procent rechtstreeks ter plaatse.

Voortzetting van deze oecumenische 

activiteit is uiterst belangrijk. Wereld-

wijd in vele landen, is het niet moge-

lijk een bijbel te kopen, ofwel omdat 

christelijke lectuur verboden is, ofwel 

omdat de middelen ontbreken. Wij 

steunen onder meer projecten die het 

vertalen en verkrijgen van de bijbel 

daar wel mogelijk maken.

Als op de eerste maandag van de 

maand de sirenes afgaan, is dat een 

mooi geheugensteuntje om aan deze 

actie te denken. Blijft dus gaarne uw 

medewerking verlenen en het actie-

comité hoopt op die manier op een 

toenemende hoeveelheid oud papier.  

<

Interkerkelijke 
oudpapieractie

advertentie
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Wijkvereniging

Wijk
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Speeltuin

Sportclubs

Zorg

Wonen

Wijkbeheer

Vereniging Professoren- en
Burgemeesterswijk
Postbus 11129 - 2301 EC Leiden
KvK 40448253
Thomas van Duin (voorzitter)
Telefoon: 06 23866740 -  513 1233
E-mail: voorzitter@profburgwijk.nl
Rudmer Dalstra (secretaris)
Telefoon: 513 38 84
Van den Brandelerkade 15 - 2313 GV Leiden
E-mail: secretaris@profburgwijk.nl
Hans Muste (penningmeester)
Telefoon: 514 32 30
E-mail: hansmuste@hetnet.nl
Hendrik van Sandick (bestuurslid)
Telefoon: 512 43 30
E-mail: sandicksopers@hetnet.nl
Jolanda van Gorkum (bestuurslid)
Telefoon: 514 65 43
E-mail: jolanda@mulders.nl
Hanneke van der Veen (bestuurslid)
Telefoon: 514 75 70
E-mail: ja123vdveen@hetnet.nl
Frans Hoek (bestuurslid/webmaster)
Telefoon: 513 43 11 / 06 5493 4510
E-mail: FransHoek@profburgwijk.nl
Rob Beurse (bestuurslid/redactie 
wijkkrant)
Telefoon: 514 00 95
E-mail: Redactie@profburgwijk.nl

De Buurt
Bewonerscommissie Zuidoost 
(samenvoeging van de bewoners-
commissies Rijndijk e.o. en Temminckstraat e.o. 
van Woningstichting Ons Doel)
Secretaris: E.C. Meyer
Professorenpad 25 - 2313 TA Leiden 
Telefoon: 071-5132155
E-mail: ec.meijer@12move.nl
Voorzitter: C. Monfils
Kanaalstraat 1 - 2313 NN Leiden
Telefoon: 512 08 59
Overige bestuursleden:
Joke Lefebre (penningmeester)
Gerrit Mets (lid)
Neel Schroef (lid)
Buurtactiviteiten Roomburg
Van Vollenhovenkade 1 
(in clubgebouw van Hockeyclub Roomburg)
Telefoon: 513 24 62
E-mail: roomburg@lwo.nl
Postadres: Stadsdeelbureau Zuid
Boshuizerlaan 5 - 2321 SG Leiden
Buurtactiviteiten Roomburg is van ma t/m do 
geopend van 8.00 tot 17.00 uur.
Stichting Radius / Leidse Senioren 
Zelfstandig Zuid Oost
Professorenpad 1 - 2313 TA Leiden
Telefoon: 707 42 00
E-mail: l.koolhaas@radius.nl

Politie
Politie Bureau Zuid 
Vijf Meilaan 153b - 2321 RK Leiden
Telefoon: 0900 - 8844

Oud-katholieke Parochie
Parochie: pastoor drs. R. Bosma
Kerkgebouw / parochiecentrum:
Cronesteinkade 2 - 2313 GX Leiden
Telefoon: 512 40 77
R.K. Petrusparochie
Lammenschansweg 40
Pastoor J. Smith 
Herensingel 3 - 2313 JS Leiden
Telefoon: 512 19 12
Protestantse Kerk Nederland
Vredeskerk
Predikant: dr. G.J. Venema
Van Vollenhovenkade 21 - 2313 GG Leiden
Telefoon: 514 23 17

Stichting Thuiszorg Groot Rijnland
Verbeekstraat 19-21 - 2332 CA Leiden
Telefoon: 5161415
Voor wijkverpleging en gezinshulp:
uitleencentrale 
Van Vollenhovenkade 25 - 2313 GG Leiden
Telefoon: 512 18 94
Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden Holland
Boshuizerkade 44 - 2321 TT Leiden
Telefoon: 531 35 32
Verzorgingscentrum Lorentzhof
Lorentzhof 1 - 2313 GA Leiden
Telefoon: 514 95 95

Woningstichting Ons Doel
Schuttersveld 65 - 2316 ZZ Leiden
Telefoon: 522 20 25

Dienst Milieu en Beheer 
Gemeente Leiden
Sector Wijkbeheer, 
wijkteam stadsdeel Zuid
Postbus 9100 - 2300 PC Leiden
Boshuizerlaan 5 - 2321 SG Leiden
Telefoon: 516 76 15

B4Kids Peuterpalet
Oppenheimstraat 6  - 2313 JE Leiden
Telefoon: 512 48 39
B4Kids De Basisbende
Oppenheimstraat 2 - 2313 JE Leiden
Telefoon: 512 43 69
Peuterspeelzaal De Glijbaan
Burggravenlaan 17a - 2313 HM Leiden
Telefoon: 5121331
Peuterspeelzaal Olleke Bolleke
Oppenheimstraat 2 - 2313 JE Leiden
Telefoon: 513 10 61
Stichting ’t Kasteel
Buitenschoolse opvang
Sportpark Roomburg
Telefoon: 513 54 74

Bonaventuracollege
Burggravenlaan 2 - 2313 HV Leiden
Telefoon: 566 01 66
Stedelijk Gymnasium
Fruinlaan 15 - 2313 EP Leiden
Telefoon: 512 13 65
Openbare Basisschool Lorentz
Van Vollenhovenkade 19 - 2313 GG Leiden
Telefoon: 514 17 77
P.C. Basisschool Roomburg
Van Vollenhovenkade 15 - 2313 GG Leiden
Telefoon: 513 09 58
R.K. Basisschool Sint Joseph
Oppenheimstraat 8 - 2313 JE Leiden
Telefoon: 513 22 63

Speeltuin ‘de Speelschans’
Van Vollenhovenkade 22
Secretaris: Maarten Gombert
Pieter de la Courtstraat 107 - 2313 BS Leiden
Telefoon: 568 03 56
E-mail:  Natalie.Maarten@tiscali.nl

Korfbal - LKV Sporting Trigon
Zoeterwoudsesingel 50 - 2313 EK Leiden
Telefoon: 514 27 88
Tennis – TC Roomburg
Tennispark Roomburg
Telefoon: 531 67 50
RK Gymnastiek- en Volleybalverg. 
Groen-Wit
Telefoon: 514 91 27
E-mail: info@groenwit.nl
www.groen-wit.nl
Gymnastiekverg. Nieuw Brunhilde
Telefoon: 521 53 08
Web: www.nieuwbrunhilde.nl

Hockey - LHC Roomburg
Sportpark Roomburg
Postbus 11077 - 2301 EB Leiden
Telefoon: 513 22 25

Religie
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Hubèr glas in lood atelier

Bel voor informatie 
en/of prijsopgave: 
06 - 546 922 87

Wij maken glas-in-lood ramen
naar uw of ons ontwerp, 
repareren en restaureren 
bestaande ramen en plaatsen 
glas-in-lood in dubbel glas.

Marianne Passchier Coaching
voor persoonlijke ontwikkeling en effeciviteit

Balans kwijt in werk en privé?
Meer ambities dan tijd?
Teveel stress? Bezinning nodig? 

Weer met meer plezier aan het werk? 
Gun jezelf een coach!
Kijk op www.mariannepasschiercoaching.nl 
of bel 06-10872926 

voor hem en haar

Op dinsdag HEREN knippen 65+
€ 15,00

Maandag en woensdag gesloten
www.jacqueline-haarmode.nl

Van der Waalsstraat 19
2313 VB Leiden

Te l .  071 -  5 140439

haarmode

071 5168080

Lammenschansweg 76
2313 DP Leiden
Telefoon 071 - 516 80 80

Planciusplantsoen 26b
2253 TS Voorschoten
Telefoon 071 - 579 31 00
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En verder...
Vragen en antwoord en 
nieuwbouw St. Josephschool

Inbraken in de buurt

Ringweg Oost

Verslavinszorg in voormalig 
Joods weeshuis

Slechte communicatie 
over groen

Herdenking ontruiming Joods 
weeshuis

‘Ons bevrijdingsfeest’

Heksen in Leiden

Waterperikelen in Speelschans

Algemene Ledenvergadering
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Kiek in de pot
uw traiteur

11 mei moederdag
Kiek in de pot heeft 
voor deze dag een 
origineel Engels high tea 
samengesteld voor de prijs 
van 11,75 euro p.p.

Dagverse maaltijden
Party-schalen Buffetten
High-teaʼs Soireeʼs
Diners Lunchgerechten
Delicatessen Kaasspecialiteiten

Hogewoerd 79  •  2311 HG Leiden
Tel 071 - 512 0608

www.winkelstandinbeeld.nl

Capella Vocale, een kamerkoor van 

ongeveer twintig geschoolde amateurs 

dat onder leiding staat van Monique 

Schendelaar, zoekt versterking. Hoewel 

versterking in alle gelederen welkom 

is, hoopt men vooral op belangstelling 

van bassen. Met het oog hierop is een 

openbare repetitie gepland op dinsdag 

22 april a.s. vanaf 20.15 uur in de 

consistorie van de Lutherse Kerk aan 

de Hooglandsekerkgracht 28, 2312 HV 

Leiden. U kunt dan komen luisteren, 

en het tweede deel van de repetitie 

aanschuiven om mee te zingen als u 

dat wilt.

Het koor zingt voornamelijk a capella 

en probeert zoveel mogelijk stijlen 

uit: van middeleeuwen tot heden. 

Onze wijk is in dit ensemble goed 

vertegenwoordigd.

Mocht uw interesse zijn gewekt: 

nieuwe leden kunnen rekenen op een 

warm onthaal en op goede vocale 

begeleiding. Wat u mee moet brengen 

is enthousiasme voor de vocale muziek, 

het vermogen zuiver te kunnen zingen, 

en de bereidheid om thuis te oefenen 

indien nodig. Voor meer informatie: 

Peter-Bram ’t Hoen; tel. 5221915

Op zondag 26 oktober om 15.00 

uur vindt in de Oudkatholieke Kerk 

(op de hoek Cronesteinkade en 

Zoeterwoudsesingel) een concert plaats 

waar u muziek kunt verwachten van 

Sweelinck, Poulenc en van Felix 

Mendelssohn Bartholdy.  <

Cappela Vocale zoekt versterking

Herenschoenen in alle lengte -en breedtematen
Schoenreparatie

Bakkersteeg 3
2311 RH Leiden
telefoon: 071 51 34 887

woensdag t/m vrijdag    9.30 - 17.00 uur
zaterdag      9.30 - 17.00 uur
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OLYMPISCH ORANJE BOVEN 2008
Groot Koninginnedagfeest in de Professoren- en Burgemeesterswijk
In de succesvolle traditie van de eerdere Oranjefeesten organiseert de 
Wijkvereniging Professoren- en Burgemeesterswijk dit jaar opnieuw een 
groots wijkfeest op koninginnedag. Dit maal zetten wij het thema ‘Olympisch 
Oranje’ centraal. Dit doen we omdat deze zomer de Olympische Spelen worden 
gehouden. Sport en spel als inspiratie voor een gezellig Koninginnedagfeest. 

Meedoen is belangrijker dan winnen!

■ opstellen kinderoptocht ■ start kaartverkoop 
kinderspelen en consumpties.

■ start kinderoptocht ‘Mijn favoriete sport, mijn 
favoriete sporter’, met Jong-K&G, een reuzendraai-
orgel en andere muzikale begeleiding ■ gezellig 
wat drinken met olympische traktaties op het 
olympisch oranjeplein.

■ terugkomst kinderoptocht ■ optreden Jong-K&G
■ officiële opening Koninginnedagfeest Olym-
pisch Oranje Boven 2008 door een olympische 
sporter uit onze wijk (nog geheim) ■ uitreiking 
prijzen mooiste kinderversiering/uitdossing 
■ uitreiking mooiste kleurplaat wijkkrant.

■ officiële opening van de Olympische Kinder-
spelen ■ opening van de vrijmarkt ■ startschot 
olympische rondritten paardentram ■ startschot 
lotenverkoop ‘olympisch rad van de sportiviteit’
■ start verkoop diverse hapjes en drankjes, waar-
onder ‘de olympische pannenkoeken’.

■ start spectaculaire wedstrijd Olympisch Toren 
bouwen.

■ afsluiting Kinderspelen ■ demonstratie en 
workshop demoteam Gymnastiekvereniging 
Groen-Wit.

■ start De Olympische Uitdaging: hoe sportief 
ben jij? Een spannende competitie in diverse 
sporten en spelen, met leuke prijzen.

■ opening Olympisch Culinair ■ ‘De muzikale 
menukaart’ ■ Workshop Afrikaans dansen.

■ spectaculaire afsluiting met de swingende 
band Mc Music.

■ officiële afsluiting Koninginnedagfeest 2008.
 

programma Kinderoptocht
‘Mijn favorie sport, mijn favorie sporter’
Laat zien welke sport jij geweldig 
vindt. Verkleed je in je sportkleren 
of de outfit van je favoriete 
sporter. Of beeld jouw favoriet 
nog anders uit. De drie mooiste 
uitdossingen ontvangen een... 
medaille! Kinderen en volwassenen 
mogen ook hun eigen muziek 
spelen in de optocht.

Olympische 
kinderspelen
Na de officiële opening begint het 
plein vol kinderspelen. Het – dit 
jaar nog grotere – springkussen 
is ter beschikking gesteld door 
organisatie voor buitenschoolse 
opvang ’t Kasteel. Met de speciale 
kinderkaart van 3 euro kun je aan 
alle spelen meedoen, een ritje 
maken met de paardentram en je 
krijgt ook nog limonade en een 
olympische oranjetraktatie.

Olympische traktatie
spiaal gemaakt
De bakkersafdeling van het ROC 
Leiden heeft speciaal voor 
dit feest honderden olympische 
oranjetraktaties gemaakt!

Vrijmarkt
Opnieuw is er op en rondom 
het plein een vrijmarkt. Let op: 
geen handel! Wie het eerst komt, 
wie het eerst maalt. Sommige 
delen direct aan het plein zijn dit 
maal afgezet voor andere bestem-
mingen.

Leuke prijzen met Olym-
pisch Rad van Avontuur
Ook deze traditie blijft: het Rad 
draait voor kinderen en 
volwassenen met leuke prijzen.

Olympisch toren 
bouwen
Een spectaculaire attractie: 
kratten stapelen, zo hoog als 
je durft! Speciaal voor dit 
olympisch feest ingehuurd.

De Olympische 
Uitdaging: 
hoe sportief ben jij?
Na het plein vol kinderspelen 
begint ‘de olympische uitdaging: 
hoe sportief ben jij?’. 
Dit evenement begint om 
15.00 uur en is bestemd voor 
alle leeftijden. 
Laat je uitdagen met:
■ Wat is jouw olympisch profiel? 
(m.mv. Fysiotherapie Visser) 
■ Olympisch toren bouwen 
■ Spijkerbroek hangen ■ Wiel-
rennen (m.m.v. wielervereniging 
Swift) ■ Korfbal gooien (m.m.v. 
Sporting Trigon) ■ Touwtje 
springen ■ Hoepelen.

Collecte Fonds 
Gehandicaptensport
Er staan collectebussen gereed 
om te doneren voor het Fonds 
Gehandicaptensport.

Lekker eten en drinken
Voor 5 euro koop je een con-
sumptiekaart. Er is volop eten en 
drinken aanwezig de hele dag. Om 
12.00 uur worden de beroemde 
pannenkoeken gebakken. Vanaf 
17.00 uur (Olympisch Culinair) 
worden heerlijke maaltijden 
verzorgd door de bekende Leidse 
traiteur Kiek in de pot.

Volop muziek
Tijdens de avondmaaltijd wordt u 
getracteerd op een ‘muzikale menu-
kaart’ door het PARATATA duo.
Omstreeks 18.30 uur dagen wij 
u opnieuw uit: voor de workshop 
Afrikaans dansen door Pape Seye.
 
De acht-persoons popgroep Mc 
Music zal dit maal het Koninginne-
dagfeest swingend afsluiten.

10.00 uur

10.30 uur

11.00 uur

11.45 uur

14.00 uur

14.30 uur

15.00 uur

17.00 uur

20.00 uur

22.00 uur

Vereniging Koninginnedag Leiden, De Laat+Kromhout Makelaardij, Koffie-kiosk Mariton, REMAX Gijs de Kok, Uw makelaar, Snijders textiel, Teeuwen Verzekeringen BV, Van Marwijk Adviesgroep, Weydelandt Kaas 

Speciaalzaak, Harteveld Drogisterij en Parfumerie, Kerkvliet Makelaars, Key en Belastica, Elly’s Beestenboel, Fick Makelaardij, Gezinus Wolf Administratie en Advies BV, Maatwerk Timmer- en Onderhoudsbedrijf, Richard 

Wijling stucadoors, Visser Fysiotherapie en Sportcentrum, Hendo, Marthy’s Haarstudio, Rooijmans Tweewielers, André Piket - Uw Glazenwasser, Banketbakkerij Kallenberg & Broodje Met, BT-Tapijt, Boter accountants,  

Fysiotherapie Groepspraktijk vd Salm, Asarum Natuurlijke Decoraties, Barthen Toliletcabines, Bloemsierkunst ‘Happiness’, BSO Het kasteel, Buurtwinkel Vahrmeijer- Groente, Fruit, Brood & Banket, 

Olyerhoek Groente en Fruit, Nozeman, Postkantoor Shop P.E.J. van Zelm, Griffioen Precious Presents, ROC Bakkersopleiding, Rozemarijn Bloemenshop, Rooijmans Tweewielers, Wijnkoperij Henri Bloem

30 APRIL
‘Olympisch Oranjeplein’

(kruispunt 
Cobetstraat-De Laat de 

Kanterstraat)

Graag een handje helpen!
Voor dit grootse feest kunnen we wel 
wat handjes gebruiken. Bijvoorbeeld 
voor: hulp bij op- en afbouwen feest-
terrein, kinderspelen, hulp bij middag-
spelen, kraamverkoop. Laat even wat 
van je horen! We zijn je zeer dankbaar!

Bel 06-23866740 of mail: 
oranjefeest@planet.nl 

Dank aan onze sponsors:
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