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De kerk is gebouwd in de jaren twintig. 

De kerk in het centrum voldeed niet meer 

en daarom werd er uitgeweken naar het 

toenmalige Nieuw Leiden. Onze wijk was 

toen grotendeels nog toekomstmuziek, 

het kerkje verrees in de polder.

Schilderingen
Gesineke vertelt dat de toenmalige 

pastoor de muren wat kaal vond. Op 

voorspraak van de architect werd 

schilder Chris Lebeau aangezocht 

om de kerk ‘aan te kleden’. Dit was 

een bijzondere keuze, omdat Lebeau 

niet religieus was en het anarchisme 

en socialisme aanhing. Er volgde een 

gesprek met de bisschop. De mens 

Lebeau en de manier waarop hij in het 

leven stond maakten echter zo’n indruk 

dat Lebeau de vrije hand kreeg om het 

schilderwerk naar eigen inzicht aan te 

brengen, zonder plan en inhoudelijk 

overleg vooraf. De schilder parkeerde 

zijn woonwagen om de hoek en werkte 

jaren aan de muurschilderingen. Onder-

tussen was de kerk gewoon in gebruik. 

Kerkgangers konden de vorderingen 

wekelijks volgen.

En hij heeft bijna geen plek onaangeroerd 

gelaten. Aan de linkerkant zijn drie 

thema’s zichtbaar: geloof, hoop en liefde. 

Ieder thema is uitgewerkt met stille 

verwijzingen. Een hondje dat verzorgd 

wordt, een kindje met een pop, en voor 

de oplettende waarnemer: Lenin en 

Ghandi.

En verder...
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Op een prachtig plekje in een bocht van de Zoeterwoudsesingel staat een 

bijzonder kerkgebouw: een klein wit kerkje, dat van binnen beschilderd is 

in bonte kleuren in een schilderstijl van de jaren ‘20. Wordt het nog steeds 

gebruikt als kerk? Door wie? Wat is de relatie met de wijk? We nemen op een 

sombere herfstdag een kijkje en worden rondgeleid door Gesineke Veerman, 

koster van de kerk.

door Titia Buddingh

Bont gekleurd, 
maar boven het 
altaar hangt een 
altijd brandend 
olielampje
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Groots verkiezingsdebat op 
dinsdagavond 2 maart 2010

Gevolgen RWO voor onze wijk

Leesclub voor ouderen

Blauwe zone in de wijk

Gemeenteraadsbesluit 
Lorentzhof

Gezondheidscentrum in
gebruik genomen

Open podium

Kerstverhaal

Kunst over de vloer

Kerstvieringen in de wijk

Oud-katholieke kerk aan de Zoeterwoudsesingel

Kerstviering
Plantsoen

Zeemanlaan

Zaterdag 19 december 

Ontsteken van het licht:

17.00 uur



Elk jaar denk ik weer omstreeks deze 

tijd: Ha de kerst komt eraan. Gezellig! 

Dit jaar worden we echt verwend. 

Vrijdag en zaterdag kerst en dan een 

heerlijke bezinningszondag erachter 

aan. Tijd genoeg dus om de inhoud 

van onze wijkkrant eens intensief tot 

ons te nemen. Dit keer weer niet alleen 

veel nieuws en achtergrond, we hebben 

ook weer een echt kerstverhaal. Maar 

eerst zetten we een tamelijk onbekend 

gebouw van onze wijk in het zonnetje: 

de oud katholieke kerk. We kennen 

het wel, dat lieve witte kerkje op de 

hoek van de Zoeterwoudsesingel en de 

Cronesteinkade. Maar hoeveel van u zijn 

er ooit binnen geweest, laat staan dat ze 

verder iets van dat gebouwtje weten dan: 

erg mooi. De koster opent ons de ogen 

tijdens een interessante rondleiding. Titia 

Buddingh maakte er een verhaal van. 

Verder is er natuurlijk aandacht voor de 

nieuwbouw van de Lorentzhof en kunnen 

de partijen er hun kerstei over kwijt. 

Staat de blauwe zone in de belangstelling 

en de vorderingen rond het project 

Ringweg Oost. Kunst over de Vloer was 

zeer succesvol, het zelfde geldt voor het 

Open Podium. Over beide onderwerpen 

‘praatjes en plaatjes’. Ook is het de 

meeuwen weer gelukt om aandacht te 

krijsen en we krijgen een heuse leesclub 

voor de ouderen onder ons, Rinny Kooi  

heeft een prachtig boek geschreven over 

Redactioneel
Kertst in zicht

2

Ook tref je in de voorstelling van het 

geloof Sacco en Vanzetti aan. Deze 

anarchisten werden in de jaren twintig 

terechtgesteld voor een overval waar ze 

geen bemoeienis mee hadden gehad. 

De veroordeling leidde in Europa en de 

VS tot groot verzet. Pas jaren later gaf 

de Amerikaanse overheid toe dat beide 

heren geen eerlijk proces hebben gehad.

“De schilder heeft nooit toegegeven dat 

zij het zijn, maar als je ze ziet kan het 

niet missen. Ze symboliseren geloof. Niet 

het christelijke, maar wel geloof. En in 

beeltenissen erom heen zie je hoe 

mensen op geloof kunnen reageren: af-

werend, veroordelend of accepterend.”

Aan de rechterkant van de kerkzaal 

wordt het verhaal van vier apostelen 

verteld, ieder met een eigen kleur en 

sfeer. In de apsis een beeltenis van 

Chistus en een duif. Langs de smalle 

trap naar het koor wordt de levensloop 

uitgebeeld. Van ongeboren kind, naar 

jeugdige, jongvolwassene, ouder, naar 

grootouder. Een mooie symboliek. Iedere 

schildering in de kerk heeft een bood-

schap: er wordt een verhaal verteld.

Olielampje
Boven het altaar hangt een olielampje. 

“Deze lamp brandt altijd”, vertelt 

Gesineke. “Het symboliseert de aan-

wezigheid van God. Iedere week wordt de 

lamp gevuld. Aan het einde van de week, 

lijkt het of hij minder brandt, omdat de 

vlam dan in de standaard zakt. Maar als 

het dan donker is, zie je dat het licht er 

toch is. Dat vind ik mooi. Het leven kent 

moeilijke tijden. Maar God is er altijd.”

Fredericus en Odulfus
Het kerkgebouw is genoemd naar 

Fredericus en Odulfus. Fredericus en 

Odulfus leefden in de negende eeuw. 

Beiden stonden bekend als vroom en 

geleerd. Bisschop Fredericus stuurde 

Odulfus naar Friesland om daar het 

evangelie te verkondigen. Fredericus 

werd vermoord tijdens de mis, nadat hij 

zich had verzet tegen het huwelijk van 

keizer Lodewijk de Vrome. Toen Odulfus 

oud was geworden keerde hij terug naar 

Utrecht en stierf daar in 855.

Fredericus en Odulfus werden beide be-

graven in de Sint Salvatorkerk in Utrecht, 

ook Oudmunster genoemd. Toen die kerk 

in 1589 werd afgebroken zijn de relieken 

van beide heiligen veilig gesteld en later 

overgebracht naar Leiden. Vanwege 

geldgebrek moest de Leidse parochie de 

reliekborstbeelden in de 19e eeuw van 

de hand doen. Die van Fredericus staat 

nu in het Rijksmuseum.

Oud-katholieke Kerk
Het kerkgebouw biedt onderdak aan de 

Oud-katholieke parochie. Voor een leek 

klinkt dit misschien wat stoffig, maar het 

tegendeel is waar. 

“We zijn een kleine, open gemeenschap 

met gezinnen, jongeren en ouderen uit 

de hele regio”, vertelt Gesineke enthou-

siast. “Oud staat niet voor oubollig, maar 

voor terug naar de oorspronkelijke leer 

en de gebruiken van de eerste tien 

eeuwen na Christus”. 

Darwin in deze wijk. Vanzelfsprekend 

hebben ook alle rubriekschrijvers weer 

leuke zaken over wijk te melden. En, 

beste lezer, Michiel Bots won met zijn 

prachtige foto vanuit de St. Petruskerk 

de vrijwilligersfotowedstrijd. We hoeven 

ons dus niet te vervelen met al die vrije 

dagen in het verschiet.

Prettige kerstdagen en een heel fijne 

jaarwisseling.   <

Rob Beurse, hoofdredacteur

> Vervolg voorpagina

• Schilder Chris Lebeau.

• Gesineke Veerman, koster van de kerk.

kijk ook eens op www.profburgwijk.nl
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Historisch woongevoel
We zijn al weer aan het einde van het jaar 

2009 gekomen. Het eerste decennium 

van de nieuwe eeuw is doorlopen. Ik 

herinner me nog goed de eeuwwisseling. 

Komt dat nou omdat ik dit jaar de 50 

ben gepasseerd? Tijd lijkt zijn tempo te 

hebben versneld.

Gelukkig houden onze wijken hun 

tijdloosheid, hun rust. Nee, niet verstild. 

Ontwikkelingen gaan door, vooral om ons 

heen, met bouwprojecten op de randen, 

soms ook binnenin, zoals met de nieuwe 

scholen. Ons historisch woongevoel geeft 

soms iets extra verzettelijks. Dat zie je 

aan de spanningen rond het nieuwbouw-

complex Lorentzhof. Ik voel het ook als ik 

het gigantische geraamte van het nieuwe 

ROC aanschouw, in de avond ook nog 

eens dreigend verlicht. “Een wijk-

vereniging is er niet tot behoud van 

het bestaande”, zegt Frits van Oosten, 

directeur van de Lorentzhof in deze wijk-

krant. Hij ervaart te weinig steun voor de 

noodzakelijke nieuwbouw van het zorg-

centrum, waar ook veel oude bewoners 

van onze wijken van profiteren. Maar het 

is niet het nieuwe plan voor deze maat-

schappelijke functie dat zorgen baart, het 

is het grootse project waarin het is opge-

hangen. Dat lokt een kritische opstelling 

uit, van de wijk die zo’n sterk monumen-

taal besef heeft. Daar komt de lange 

aanlooptijd bij, waarin het contact met 

de buurt niet duurzaam is opgebouwd. Ik 

hoop dat de komende fase goed verloopt, 

want dat nieuwe woonzorgcomplex moet 

er echt komen.

Het nieuwe jaar 2010 begint al snel met 

verkiezingen voor een nieuwe gemeente-

raad en een nieuw 

gemeentebestuur. 

Waarschijnlijk krijgen 

we nieuwe politieke 

verhoudingen. Dat gaat 

ongetwijfeld ook de 

toekomst van bestaande 

en nog komende pro-

jecten die onze wijken 

direct raken bepalen. De 

wijkvereniging nodigt 

u daarom uit voor ons 

wijkverkiezingsdebat, 

letterlijk aan de voor-

avond van de verkie-

zingen, namelijk op dinsdag 2 maart. Wij 

geven geen stemadvies, maar organiseren 

graag de gelegenheid om u te informeren.

Ik wens u een prettige jaarwisseling en 

een goed en fris Nieuwjaar.    <

De Oud-katholieke Kerk is ontstaan toen 

kerkgemeenschappen rond 1700 hun 

eigen bisschop wilden kiezen, ondanks 

het protest van de paus. De Oud-

katholieke kerk staat sindsdien niet meer 

onder gezag van de paus, en maakte 

een eigen ontwikkeling door. Zo mogen 

priesters getrouwd zijn,  vrouwen mogen 

priester worden en  homoseksualiteit is 

al lang geen taboe meer. De liturgie lijkt 

het meest op die van de Anglicaanse 

kerk, met veel aandacht voor kerkmuziek 

en een wekelijkse eucharistie.

Gesineke, zelf protestant, voelt zich thuis 

in de kerk. 

“Het kleinschalige is prettig. De gemeen-

schap is hecht en tegelijkertijd open en 

toegankelijk. Mensen kennen elkaar. Ge-

loven is een individuele aangelegenheid. 

Iedereen doet dat op zijn eigen manier. 

In de kerk delen we dat.”

Zijn de oude rituelen nog wel van deze 

tijd? Gesineke vindt van wel. ”Juist omdat 

ze al eeuwen door mensen worden 

gebruikt, merk je dat het klopt. Het voelt 

alsof je in een eeuwenoud huis aan tafel 

gaat  zitten en mee mag eten. Mensen 

vinden er rust en troost bij.”

“We zijn een moderne, vrij liberale kerk 

en zoeken nog naar manieren om in be-

hoeftes van wijkbewoners te voorzien.” 

vertelt Gesineke. “Als mensen dat willen 

is zouden we bijvoorbeeld korte doorde-

weekse vieringen kunnen organiseren, 

aan het einde van de middag of juist rond 

lunchtijd . Om een meditatief moment te 

creëren voor mensen die dat waarderen. 

Naast vieringen zijn er ook andere activi-

teiten mogelijk. Zo hebben we vorig jaar 

een uitvoering van de Matthëuspassion 

van Schutz georganiseerd en is er een 

groepje dat iedere maandagavond in de 

kerk komt mediteren.”

Mensen kunnen sowieso binnen lopen. 

Iedere tweede zaterdag van de maand 

is de kerk geopend van 13.30 tot 16.30 

uur geopend voor bezichtiging. Er zijn 

vrijwilligers aanwezig om uw vragen te 

beantwoorden over de muurschilderingen 

of de Oud-katholieke Kerk of gewoon 

voor een goed gesprek. 

Ook kan men eens de dienst bijwonen, 

bijvoorbeeld op diezelfde 2e zaterdag 

van de maand om 19 uur of in de andere 

weekends op zondag om 10 uur ’s och-

tends (voor de kinderen is er regelmatig 

kinderkerk). Op het bord in de kerktuin 

en op www.okkleiden.nl is het actuele 

dienstrooster te vinden. Het e-mail adres 

is: okkleiden@gesineke.nl    <

Pastoor
Pastoor Paul Brommet is tijdens de 

diensten, ook op dinsdagmiddagen 

(13.30-16.15 uur) aanwezig in de kerk. 

Belangstellenden kunnen dan 

binnenlopen (via de zijingang naast 

Cronesteinkade 2). 



kijk ook eens op www.profburgwijk.nl

Let op !!!!!!!!!!!!!!!
In plaats van vrijdag 25 en zaterdag 
26 december zijn wij aanwezig op 
donderdag 24 december op onze 

vertrouwde locatie Lammenschansweg/
Zeemanlaan.

U kunt dan bij ons 
terecht voor al uw 

kerst inkopen.
Uiteraard kunt u uw kerstinkopen 

ook vooruit bestellen!

Kijk op www.olyerhoekgroenteenfruit.nl
telefoon: 06  - 53 682 282
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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, reform artikelen, afslank 

producten en natuurlijk een gratis advies 
van onze medewerkers.

De herfst komt er aan, dus nu tijd voor 
nieuw gratis advies voor de verzorging van 
uw huid met onze nieuwe producten van: 
Louis Widmer, Planté, Collistar, enz. of 

een behandeling in onze salon.                            

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

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

Zeemanlaan 22
2313 SZ Leiden
Tel. 071-5123577

voor hem en haar

Op dinsdag HEREN knippen 65+
€ 15,00

Maandag en woensdag gesloten
www.jacqueline-haarmode.nl
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 de . la . Tête
 Schoonheidssalon

voor 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

www.schoonheidssalon-delatete.nl

Bij schoonheidssalon de la Tête bent u in goede handen!

advertentie
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Aanvankelijk zouden we een vaste 

‘kerstboom’ in het plantsoentje aan de 

Zeemanlaan plaatsen. Dat zou gecom-

bineerd worden met het egaliseren van 

het grasveldje zodat er veilig gevoet-

bald kon worden door onze wijk jeugd. 

De egalisering zou echter gepaard gaan 

met op nieuw inzaaien van het gras: 

‘verboden op te lopen’ dus. Ergens 

in november of december zou het 

inzaaien plaatsvinden. Wat nu te doen 

met onze vertrouwde kerstboombor-

rel? Goede raad was duur, echter uit 

het creatieve denkproces van de leden 

van de Zeemanlaangroep werd het idee 

van de alternatieve, milieuvriendelijke, 

duurzame kerstboom geboren.

Gijs Vermeij gaat aan de slag met de 

stevige alternatieve boom van zo’n 

vijf meter hoog met een stam voor 

bevestiging aan de mastvoet van de 

vlaggenmast op de kop van het perk 

in de Zeemanlaan, met bovenop een 

ster. Het wordt een demontabele boom 

die jaar in jaar uit gebruikt zou kunnen 

worden. De takken worden voorzien 

van haakjes waaraan de lichtguirlande 

bevestigd kan worden. Als hij af is moet 

de boom natuurlijk nog groen geverfd 

worden. De speeltuinvereniging heeft 

aangeboden om met de wijkkinderen 

samen onze boom te gaan verven, 

bruine stam, groene boom, gouden ster 

erbovenop.

Spannend, spannend en een geweldig 

initiatief. Zaterdag 19 december om 

17.00 uur worden de lichtjes in onze 

alternatieve, milieuvriendelijker, duur-

zame kerstboom ontstoken. Dat wilt u 

toch ook niet missen?

Rob Beurse

Kerstborrel op zaterdag 19 december

Een echte 
alternatieve 
wijkboom

Ondertussen heeft dhr. Verhoog van de 
afdeling Groen zijn excuses aangeboden 
voor de vertraging bij het egalisatiewerk 
aan de grasmat van de Zeemanlaan. Hij 
heeft vorige week de stand opgenomen 
en beloofd om nog voor de vorstperiode 
de gaten te vullen met goede grond en 
opnieuw in te zaaien. Daarna wordt 
alles ‘afgedrest’ met compost. Het is het 
beste als de nieuw ingezaaide stukken 
ontzien worden door er niet op te lopen. 
In het voorjaar wordt alles dan nog 
een keer nagelopen en kan er zo nodig 
bijgezaaid worden.
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MAATWERK     •     van der Waalsstraat 7      •     werkplaats 0715891157      •     info@maatwerkleiden.nl      •     www.maatwerkleiden.nl

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende offerte of prijsindicatie. Neem hiervoor contact op met Menno de Jong, 062950 2570

Aanleg van nieuwe groepenkast en nieuwe groepen. 

Elektriciën in eigen dienst?

Vervangen van ramen, deuren, kozijnen en dubbel glas

met behoud van de oorspronkelijke 30er jaren profileringen

en afwerking. Glasinlood?

Alle timmer en montagewerkzaamheden in de woning?

Verbouw zolderetage, indeling met b.v. 2e badkamer?

Woningverbetering en aanpassingen om langer thuis 

te kunnen blijven wonen?

En nog véél meer…

Advies, ontwerp, compleet verzorgen van uw 

bouwaanvraag én realisatie van alle bouwwerken 

waar vanaf 2010 een bouwvergunning 

voor nodig is zoals: aanbouw, dakopbouw,

schuur, dakkapel, dakramen, kozijnaanpassingen, etc.

Complete keuken en badkamerverbouwing met al het 

bijbehorende installatiewerk zoals aansluiten en 

aanleggen van centrale verwarming, gas, water,

elektra, riool en mechanische ventilatie?

Zoekt u een betrouwbare en servicegerichte aannemer 
voor grote en kleine werkzaamheden aan uw woning?

MAATWERK is reeds 10 jaar een klein aannemersbedrijf met allround personeel. 
Uw werk in één hand en één aanspreekpunt van plan tot oplevering.
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Op 19 november en 8 december dit jaar 

bood de gemeenteraad belanghebbenden 

de gelegenheid om hun commentaar op 

de voorliggende plannen voor de Ring-

weg te geven, waaronder de Kanaalweg. 

Natuurlijk heeft de wijkvereniging daar 

opnieuw gebruik van gemaakt. De wijk-

vereniging heeft vorig jaar voor de beoor-

deling van het project een toetsingskader 

opgezet. In het gedetailleerdere Voorlopig 

Ontwerp RWO zien we positieve elemen-

ten. De Kanaalweg blijft een groene 

tweebaans laan. Er worden zelfs nieuwe 

bomen bijgeplant. Voor de verbreding van 

de Kanaalweg bij het kruispunt met de 

Hoge Rijndijk dreigen helaas wel bomen 

te sneuvelen. Bewoners daar wensen dat 

de noodzakelijke aanpassingen zo dicht 

mogelijk langs het kanaal plaats vinden. 

Daardoor blijft de afstand tussen huizen 

en weg zo groot mogelijk en kunnen de 

bomen langs het fietspad hopelijk ge-

spaard blijven.

Er komt een tunnel onder de spoorlijn 

voor betere doorstroming. Dit vergroot 

de veiligheid voor overstekende fietsers 

en voetgangers. Nadeel hiervan is wel dat 

de Melchior Treublaan haar aansluiting op 

de Kanaalweg kwijtraakt. Geluidsoverlast 

wordt bestreden met ‘stil asfalt’. Bij de 

Julius Caesarbrug worden aanpassingen 

gepleegd voor de veiligheid van overste-

kende voetgangers en fietsers. Of de weg 

wordt wat verlegd, of er komt ook hier 

een tunnel. Deze laatste optie heeft de 

voorkeur van de wijkvereniging. Nadeel 

hiervan echter is dat het Van Vollenho-

venplein haar directe aansluiting op de 

Kanaalweg kwijtraakt. Tot slot behoudt 

tennisclub Room-

burg parkeergele-

genheid langs de 

Kanaalweg.

Linksaf
Waar de wijkvereni-

ging niet tevreden, 

en in toenemende 

mate ongerust over 

is, is de laconieke 

wijze waarop de 

verkeerseffecten 

van de aanleg van 

de RWO op onze 

wijken worden 

bezien in het voor-

liggend Voorlopig 

Ontwerp. Er wordt in het plan alleen nog 

gesproken over ‘eventueel nader te bepa-

len maatregelen om ongewenste effecten 

te bestrijden’. En, vrij vertaald, ‘we zien 

wel hoe het uitpakt als de RWO eenmaal 

is aangelegd’. Ons is al eerder beloofd om 

vanuit de gemeente of de projectorganisa-

tie nader te overleggen over ongewenste 

effecten in onze wijken. Tot op heden 

heeft dat gesprek echter nog niet plaats 

gevonden. Daarom heeft de wijkvereni-

ging hier opnieuw op aangedrongen.

Prominent onderwerp van dat overleg zal 

zeker het voornemen zijn om niet meer te 

kunnen afslaan vanaf de Kanaalweg naar 

de stad via de Hoge Rijndijk. Dit bespaart 

een opstelstrook naar links en dat is 

goed voor de omwonenden. Maar het kan 

leiden tot sluipverkeer door onze wijken 

van automobilisten die naar de oostelijke 

binnenstad willen.

De wijkvereniging ziet ook andere 

ontwikkelingen met verkeersgevolgen 

aankomen in onze wijken dan alleen 

de RWO. Te denken valt aan de even-

tuele komst van de RGL op de Lammen-

schansweg, de nieuwbouw bij de 

Lorentzhof, het autoverkeer rond de 

nieuwe Lorentzschool en St. Josephschool 

en het komend experiment met de blauwe 

parkeerzone. Wij hebben, kortom,

dringend behoefte aan een samen-

hangende visie, een integraal verkeers-

plan voor ons gebied, dat als uitgangs-

punt heeft de verkeersveiligheid in onze 

wijken. Daarom hebben we verzocht om 

overleg met de gemeente.    <

Gevolgen Ringweg voor wijk te laconiek behandeld

Wijkvereniging vraagt om 
verkeerscirculatieplan

Het bestuur van de wijkvereniging 
heeft het gemeentebestuur 
gevraagd om een integraal 
verkeerscirculatieplan te 
ontwikkelen voor de Professoren- 
en Burgemeesterswijk. Ook wil 
de wijkvereniging nader overleg 
over de verkeersgevolgen 
van de aanleg van de Ringweg 
Oost. In het ontwerpplan wordt 
onvoldoende serieus ingegaan op 
de zorgen hierover.

advertentie

door Thomas van Duin
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door Maaike Verschuren

“Voor het idee van een leesclub heeft 

onze buurvrouw  model gestaan”, 

vertelt Hanneke van der Veen. “Zij leest 

ontzettend veel, is mede daardoor een 

fantastische gesprekspartner. Zij had tot 

vorig jaar een vriendin, een paar deuren 

verder, met wie zij samen boeken las 

en besprak. Nu haar vriendin verhuisd 

is mist ze dat contact.” Uiteraard is de 

buurvrouw het eerste lid van de nieuwe 

leesclub. 

Inleving
“Als bestuurslid van de wijkvereni-

ging is mij gevraagd om mij met het 

seniorenbeleid in de wijk bezig te 

houden. Ik ben gaan rondkijken en heb 

geprobeerd om mij te verplaatsen in 

de positie van onze bejaarde wijkgeno-

ten. Een aantal van hen woont in een 

verzorgingshuis  waar professionele 

activiteitenbegeleiders zijn. Anderen 

hebben ervoor gekozen om zelfstandig 

te blijven wonen, veelal in het huis 

waar zij al jarenlang wonen. Mensen 

tot een jaar of 80 zijn vaak nog fysiek 

mobiel en actief. Maar daarna ontstaan 

er soms mobiliteitsproblemen, gene-

ratiegenoten verhuizen of vallen om 

andere redenen weg en het contact 

met  jongere buurtgenoten is vaak 

spaarzaam. Ik kan mij voorstellen 

dat senioren zo nu en dan eens met 

iemand in de omgeving van gedachten 

willen wisselen. Daarom zag ik het als 

een uitdaging voor de wijkvereniging 

om een mogelijkheid te creëren om 

hen met elkaar in contact te brengen.”

Leren van elkaar
De leesclub wordt geleid door de Leider-

dorpse Martien Verhagen. “Het lezen van 

literatuur is al heel lang mijn hobby. Ik 

zit zelf al 35 jaar in leesclubs en ik ben 

lerares Engels geweest.”

Enige tijd geleden benaderde Hanneke 

van der Veen haar met de vraag of ze 

een leesclub voor ouderen in onze wijk 

wilde opzetten. “Dat leek me wel een 

leuk idee. Ik kom zelf niet uit de wijk, 

maar volgens Hanneke maakt dat hele-

maal niet uit, en er is gewoon behoefte 

aan.”

Het is de bedoeling dat de leesclub 

vanaf februari één keer per zes weken 

bij elkaar komt om een boek te bespre-

ken. Iedereen heeft van tevoren hetzelf-

de boek gelezen dat ze met elkaar zullen 

“De hersenen prikkelen”, 

noemt Hanneke van der Veen 

het. Als bestuurslid van de 

wijkvereniging wil ze een 

nieuwe activiteit opzetten voor 

oudere bewoners van de wijk. 

Met het lezen en bespreken 

van een boek begint in februari 

de Leeskring Professoren- 

Burgemeesterswijk, speciaal 

voor senioren. 

Nieuwe leeskring voor ouderen in de wijk 

•  Martien Verhagen.

‘Het leuke van een 
leesclub is dat je van 
elkaar kunt leren’
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bespreken. “We hebben het dan over: 

waar gaat het boek over? En misschien 

nog wel belangrijker, waar gaat het boek 

om?”, licht Martien toe. “Als de deelne-

mers het leuk vinden kunnen we elkaar 

de stukjes uit het boek voorlezen die in-

druk hebben gemaakt. Het leuke van een 

leesclub is dat je van elkaar kunt leren. 

De één haalt iets anders uit een boek 

dan de ander. Door er met elkaar over te 

praten gaat het boek leven.”

De opzet van de bijeenkomsten staat, 

volgens Martien, nog niet helemaal vast. 

“Het ligt ook aan de deelnemers; hoeveel 

ervaring hebben zij met het lezen van 

literatuur, wat vindt iedereen het pret-

tigst? Daar komen we in de loop van de 

tijd wel achter.”

Leeskist
Welke boeken precies besproken gaan 

worden is nog niet bekend. Martien 

Verhagen wil zich goed in een boek 

verdiepen voordat ze er één kiest. “Het 

moeten boeken zijn die de mensen 

aanspreken. Voordat ik een boek kies, 

ben ik eerst een paar dagen aan het 

lezen om te kunnen beslissen of het 

überhaupt wel geschikt is. Daarnaast 

moet ik ook rekening houden met 

het aanbod van Pro Biblio. Lang niet 

alle boeken worden via zo’n leeskist 

aangeboden. De komende tijd ga ik me 

verdiepen in de beschikbare boeken, 

en in december weet ik welk boek het 

wordt. Het zal in ieder geval Nederlandse 

literatuur zijn, en niet een boek dat net is 

uitgekomen. Later zou ik ook graag wat 

Engelse literatuur willen bespreken in de 

leesclub, uiteraard wel de vertaling.” 

Een paar schrijvers die eventueel in 

aanmerking kunnen komen wil ze wel 

noemen. “Arthur Japin, Adriaan van Dis, 

Rascha Peper en Anna Enquist. Als we 

Engelse literatuur gaan lezen is werk van 

Anne Tyler een goed idee.”

Om de leesclub laagdrempelig te houden 

zijn er aan het eerste jaar van de leesclub 

in ieder geval geen kosten verbonden. 

Martien Verhagen zorgt voor een kist 

met leenboeken van Pro Biblio, waar acht 

exemplaren van één boek in zitten. De 

deelnemers kunnen die boeken gratis zes 

weken lenen. Op de bijeenkomst leveren 

ze het boek weer in en ze krijgen direct 

het boek voor de volgende bijeenkomst 

mee. De wijkvereniging betaalt de huur 

van de kisten met boeken, die 12,50 

euro per keer bedraagt. Waar de leesclub 

onderdak gaat vinden is nog niet beslo-

ten. In eerste instantie stelt Hanneke van 

der Veen haar huis beschikbaar, en later 

wordt in samenspraak met de deelne-

mers besloten waar de bijeenkomsten 

het beste plaats kunnen vinden. Omdat 

verminderde mobiliteit ook een drempel 

kan zijn, wil de wijkvereniging hen de 

mogelijkheid bieden om door een wijk-

genoot met de auto gebracht en gehaald 

te worden. De eerste vrijwilliger staat al 

op de lijst van deze autopoule.

Eerste bijeenkomst
Op 18 februari om half elf is de eerste 

bijeenkomst, die tot uiterlijk half één 

zal duren. Tot juni 2010 komt de groep 

drie keer bij elkaar en dan in september, 

oktober en november weer. Aan deel-

name zijn geen voorwaarden verbonden, 

behalve natuurlijk plezier hebben in het 

lezen van een boek. 

Mensen die belangstelling hebben voor 

deelname aan de leeskring Professoren-

Burgemeesterswijk of die zich als chauf-

feur beschikbaar willen stellen, kunnen 

zich opgeven bij Hanneke van der Veen. 

Opgeven kan telefonisch: 5147570 of 

per email: ja123vdveen@hetnet.nl  

De eerste leeskring is op donderdag, 

18 februari van 10.30 - 12.30 uur bij 

Hanneke van der Veen, Thorbeckestraat 1.

<
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Oude kranten 
voor een 
goed doel

Iedere eerste maandag (van 8.00 uur 

tot 18.00 uur) en dinsdag (van 8.00 

uur tot 15.00 uur) van de maand 

staat de container voor het oud 

papier op de Zeemanlaan, voor de 

deur bij drogisterij Van Hartevelt. 

De opbrengst wordt besteed aan 

het verspreiden van bijbels en het 

geven van godsdienstonderwijs 

over heel de wereld, ook in landen 

waar christenen hun geloof stiekem 

moeten beleven. Ook wordt eens per 

jaar geld gegeven aan een humanitair 

doel, bijvoorbeeld in geval van 

rampen e.d.

WAT DOET U? 
Gooit u uw oude kranten, reclame-

folders e.d. gewoon weg of wilt u 

nog eens overwegen deze naar de 

container te brengen? Een kleine 

moeite met groot effect.

Hopelijk kiest u voor het laatste.

Vrijwilligers 
gevraagd
Heeft u of krijgt u binnenkort de be-

schikking over wat meer tijd en vindt 

u het leuk om mensen te zien, meldt 

u zich dan aan om of op de eerste 

maandag of op de eerste dinsdag 

van de maand een paar uurtjes bij 

de container voor het oud papier te 

staan om de kranten, folders e.d. aan 

te pakken van de mensen. Het vraagt 

maar een paar uurtjes per maand en 

u bent heel hard nodig. De opbrengst 

wordt besteed aan bijbels en gods-

dienstonderwijs over heel de wereld, 

ook in landen waar christenen hun 

geloof in het geheim moeten beleven. 

Ook wordt eens per jaar geld gegeven 

aan een humanitair doel, in geval van 

rampen e.d.

U kunt contact opnemen met 

Mevr. A. Krispijn-De Baan, tel.nr. 

071-5143700. Bij voorbaat dank. 

Het oud papier comité

advocaat in de buurt?

persoonlijke rechtshulp voor een redelijke prijs

Mr. A. Hoekstra-Wagemans

advocaat
meijerskade 13
2313 EG leiden

tel: 071 - 514 77 41
fax: 071 - 514 86 95

mr.hoekstra@hetnet.nl
www.meesterhoekstra.nl
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Na jaren van discussie en klachten over 

parkeeroverlast in buurten rondom het 

centrum besloot het gemeentebestuur 

onlangs om een proef te houden met het 

parkeerrestrictiesysteem van de Blauwe 

Zone. Dit houdt in dat in een daarvoor 

aangewezen gebied alleen geparkeerd 

mag worden met een parkeerschijf op 

met blauw gemarkeerde parkeerplaatsen, 

voor een maximale tijd van bijvoorbeeld 

twee uur. Voor bewoners en bedrijven 

geldt dan een ontheffing.

De wijk naast ons, Tuinstad Staalwijk, 

was al bestemd om mee te doen aan de 

proef. Nu blijkt ook de westrand van de 

Professorenwijk in de proef mee te gaan 

doen. Om precies te zijn gaat het om 

de gehele Lammenschansweg, driehoek 

Zeemanlaan-Lorentzkade en het gebied 

direct rond station Lammenschans. Hier 

zou een parkeerbeperking gaan gelden 

van maandag tot en met zaterdag van 

11 uur in de ochtend tot vier uur in de 

middag, op donderdag zelfs tot acht uur 

in de avond.

Deze uitbreiding, die niet met de 

wijkvereniging is besproken, is op zich 

niet vreemd. In dit gebied wordt al lang 

geklaagd door bewoners over last van 

‘vreemd-parkeerders’, bijvoorbeeld van 

mensen die in de binnenstad werken, 

maar daar hun auto niet betaald 

willen parkeren. Het is verrassend 

dat de Zoeterwoudsesingel niet in dit 

proefgebied is meegenomen, omdat ook 

hier dezelfde klachten klinken.

Verschuivingseffecten 
De wijkvereniging heeft al verschillende 

reacties uit de betreffende buurt ont-

vangen, vooral van mensen die net buiten 

het gebied wonen. Zo vrezen bewoners 

uit de Kapteynstraat overlast van 

vreemde auto’s die misschien net

buiten het blauwe zone-gebied gepar-

keerd gaan worden: “Straks heb ik alle 

auto’s voor mijn deur”. Een andere be-

woner stelt voor het proefgebied maar 

meteen uit te breiden tot de hele wijk, om 

deze verschuivingseffecten tegen te gaan.

De wijkvereniging gaat alle reacties 

verzamelen en in overleg treden met de 

gemeente. Ook zijn er nog vele aspecten 

van de proef onduidelijk of onbekend. 

Er volgt ook nog een bezwaarprocedure 

tegen het voorstel, op het moment dat 

de gemeente een formeel verkeersbesluit 

heeft genomen.

De gemeente wil de proef in het najaar 

van 2010 laten in gaan en twee jaar laten 

duren.   <

Kortgeleden kondigde de gemeente Leiden per huis aan huis-brief 
aan dat de Leidse proef met het parkeersysteem Blauwe Zone ook in 
een deel van de Professorenwijk gehouden zal worden. Dit verrast 
de wijkvereniging. Op voorhand is die er echter niet tegen.
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Proef blauwe zone ook in onze wijk

‘Straks heb 
ik alle auto’s 
voor mijn 
deur’

door Thomas van Duin



12
kijk ook eens op www.profburgwijk.nl

door Rinke Berkenbosch

Op donderdagavond 12 november 2009, 

zo tegen middernacht, heeft de gemeente-

raad het dan toch aangedurfd een knoop 

door te hakken over de nieuwbouwplan-

nen voor Zorgcentrum Lorentzhof en 

jeugdzorginstelling Ipse de Bruggen. Dat 

ging niet vanzelf. Tot in de kleine uur-

tjes werd getwist, onder meer over de 

bovenste etages van de geplande gebou-

wen langs de Lammenschansweg en de 

Lorentzkade. Daarvan werd de voorste 

helft geschrapt. De bedoeling is dat vanaf 

de straat bezien deze gebouwen dan 

minder hoog ogen. Dat komt tegemoet 

aan één van de bezwaren van omwonen-

den die zich verenigd hebben in een 

buurtcommissie.

Vlag uitgestoken
“Het detailniveau in de discussie heeft me 

ietwat verbaasd,” aldus Frits van Oosten. 

“De gemeente heeft nu een omvangrijk 

pakket van eisen neergelegd. Een derde 

van het terrein moet onbebouwd blijven, 

de rest moet optimaal worden benut want 

het is een toplocatie. Monumentale bomen 

moeten blijven staan, er zijn voorschriften 

voor geluidshinder, voor de waterafvoer, 

voor brandwerende voorzieningen, voor 

aantallen vierkante meters per wooneen-

heid en ga zo maar door. Er zijn ook nog 

allerlei normen van ministeries, alsmede 

financiële randvoorwaarden. Een hele 

puzzel. Het is bijna een wonder als er dan 

toch nog een plan valt te maken dat aan al 

‘Geen einde, maar 
een nieuw begin’

De gemeenteraad heeft een besluit genomen over de nieuwbouw-
plannen voor het terrein rond zorgcentrum de Lorentzhof. Frits van 
Oosten, directeur van de Lorentzhof, is opgelucht. Zijn grote zorg 
was dat de raad de zaak opnieuw zou uitstellen. Dat had volgens 
hem het einde van de Lorentzhof betekend. Terwijl het er nu naar 
uitziet dat over twee jaar de eerste paal voor de nieuwbouw de 
grond in kan.

Gemeenteraad neemt besluit 
over terrein Lorentzhof

Het bestuur van de wijkvereniging heeft het 

volgende standpunt over de huidige situatie.

“Een nieuw zorgcentrum voor Lorentzhof, 

zelfstandige seniorenwoningen, een renovatie 

van het gebouw voor de jeugdzorginstelling 

Ipse de Bruggen en dat alles gebouwd in 

harmonie met de directe omgeving. Zo zou 

het volgens het ontwerpbestemmingsplan 

gaan worden, dachten we. Dat zou een 

prachtige kans zijn voor alle oudere 

wijkbewoners die wel kleiner willen wonen 

maar niet de wijk uit willen. Maar het werd 

meer: een wijkservicecentrum, kinderopvang 

en nieuwbouw voor de jeugdzorginstelling 

bovenop een halfverdiepte parkeergarage. 

Een ambitieus project dat terugverdiend 

moest worden uit de opbrengst van 

de koopappartementen. En omdat het 

bouwoppervlak niet zo royaal bemeten is 

voor zoveel ambitie blijft er maar één optie 

over: hoogbouw.

Een prachtige locatie, direct grenzend aan 

de binnenstad, naast de rijksmonumentale 

Krophollerdriehoek en in een vooroorlogse 

Wijkvereniging zit niet op vertragingen te wachten
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die eisen voldoet.”

Voor Van Oosten is vooral belangrijk dát er 

gebouwd kan gaan worden. Op de lange 

weg daarheen is een belangrijke hobbel 

genomen nu de gemeenteraad het nieuwe 

‘Bestemmingsplan Zuidelijke Schil’ heeft 

vastgesteld. De plannen voor de driehoek 

tussen Lammenschansweg, Zoeterwoudse-

singel en Lorentzkade zijn in dit nieuwe 

Bestemmingsplan opgenomen. De volgen-

de stap is de verdere uitwerking van die 

plannen, bouwvergunningen, wederom 

een inspraakronde. “Als alles goed gaat, 

kunnen we over twee jaar beginnen en 

kunnen we een jaar later verhuizen. Ik was 

na afloop van die raadsvergadering enorm 

opgelucht. De volgende dag hebben we 

de vlag uitgestoken en alle bewoners op 

gebak getrakteerd. Geen einde, maar een 

nieuw begin!”

Van Oosten schetst de urgentie nog eens: 

“Echt, wij kunnen het niet nog eens zes 

jaar volhouden in dit gebouw. Plannen 

voor de nieuwbouw spelen inmiddels al 

een jaar of tien. Al die tijd hebben we nau-

welijks kunnen investeren in onderhoud. 

Gevolg? Het staat hier niet op instorten. 

Maar ik kan de rotte plekken zo aanwijzen. 

De riolering moet vervangen worden, de 

brandmeldinginstallaties, de afzuiginstalla-

ties. Wie gaat dat betalen? Dat kun je nooit 

meer terugverdienen. Krijgen we daar 

extra geld voor van diezelfde gemeente-

raad die maar geen besluit kan nemen? 

Nee natuurlijk. Was het besluit opnieuw 

uitgesteld, dan had dat het einde van de 

Lorentzhof betekend. Daar ben ik vast van 

overtuigd. Dat was mijn grote zorg. En 

dus heb ik mijn uiterste best gedaan voor 

de belangen van de 120 mensen die hier 

wonen. Zoals de buurtcommissie ook haar 

uiterste best heeft gedaan voor de belan-

gen van een groep bewoners.”

Bezwaren
Het was de bedoeling bij de plannen-

makerij samen op te trekken. “Helaas”, 

zegt Van Oosten, “in de loop van dat 

proces is escalatie ontstaan tussen de 

buurtcommissie en ons. Jammer. Het heeft 

voor een deel ook aan mijzelf gelegen. Ik 

heb misschien de indruk gewekt dat het 

alleen om de Lorentzhof gaat, maar Ipse 

de Bruggen heeft net zo hard nieuwbouw 

nodig. De buurtcommissie ging steeds 

meer bezwaren krijgen en die hebben 

ze ook keihard neergezet: terrein te 

vol, bebouwing te hoog, in- en uitgang 

parkeergarage op de verkeerde plek. 

Maar daar kunnen wij ook niets aan doen. 

Eigenlijk had de buurtcommissie vooral de 

strijd moeten aangaan met de gemeente. 

In zekere zin zijn wij ook het slachtoffer 

geworden van alle eisen die de gemeente 

stelt.”

Boze brief
Van Oosten begrijpt dat buurtbewoners 

voor hun belangen opkomen. Hij heeft 

ook respect voor de deskundigheid van 

de buurtcommissie, en al die vrije tijd die 

men erin heeft gestoken.

Aan de wijkvereniging stuurde hij echter 

afgelopen zomer een boze brief. Concrete 

aanleiding was een bijeenkomst, geor-

ganiseerd door de buurtcommissie. De 

wijkvereniging was wél uitgenodigd, Van 

Oosten was níet welkom, maar mocht 

uiteindelijk toch naar binnen. “Dat was 

een onaangename avond. En daar bood 

iemand van de wijkvereniging aan dat hij 

de aanwezige buurtbewoners wel wilde 

helpen met bezwaarschriften en zo. Maar 

een wijkvereniging is er toch voor alle 

bewoners? De 120 mensen die hier wonen 

zijn óók wijkbewoners. Dat ze toevallig 

oud  en zorgbehoevend zijn, is nog geen 

reden hun belang niet serieus te nemen. 

De helft van de bewoners woonde voor-

heen in de Professoren- en Burgemeesters-

wijk. Van de mensen die zich inmiddels 

voor de te bouwen appartementen hebben 

aangemeld, komt de helft uit deze wijk. 

Ik heb gezegd: uitstel is afstel. Daar moet 

je als wijkvereniging óók boodschap aan 

hebben. Er zijn nu eenmaal verschillende 

belangen. Privébelangen en maatschappe-

lijke belangen. De politiek moet die belan-

gen wegen. Maar ook een wijkvereniging 

moet daar evenwichtig mee omgaan. Ik 

vind: een wijkvereniging is geen juristen-

vereniging. Een wijkvereniging is ook geen 

vereniging tot behoud van het bestaande. 

Ik vind dat de wijkvereniging ons echt in 

de kou heeft laten staan.”

Zand erover
Ziezo. “Zand erover,” zegt Van Oosten. “De 

liefde moet van twee kanten komen, maar 

wat mij betreft gaan we nu een volgende 

fase in. Ik hoop van harte dat we weer 

constructief, als volwassen mensen met 

Het nieuwe Bestemmingsplan stelt voor 

de driehoek tussen Lammenschansweg, 

Lorentzkade en Zoeterwoudesesingel het 

volgende in het vooruitzicht:

■   De praktijkschool aan de Lammen-

schansweg wordt gesloopt. Langs de 

Lammenschansweg en de Lorentzkade 

komt nieuwbouw (nieuwe Lorentzhof, 

huur- en koopappartementen voor zelf-

standig wonende senioren).

■  Als de nieuwbouw klaar is, wordt de 

huidige Lorentzhof gesloopt. Daar komt 

nieuwbouw voor Jeugdzorginstelling Ipse 

de Bruggen en een speelterrein van 10 x 

30 meter op het achterste verhoogde deel 

van het Trigonterrein.

■  Ten opzichte van eerdere plannen 

wordt de bebouwing langs de Lorentz-

kade en Lammenschansweg aan de voor-

zijde lager (maximaal circa 14 meter) door 

de bovenste etages te halveren.

■  De inrit van de nieuwe parkeergarage 

is gedraaid richting hoek Lorentzkade-

Lammenschansweg. De uitrit naar de 

Zoeterwoudsesingel blijft op de plek waar 

deze ook eerder al was ingetekend.

■  In principe kan de sloop nu redelijk 

snel beginnen. De nieuwbouw van onder 

meer de Lorentzhof gaat over een jaar of 

twee van start. Een jaar later kunnen de 

bewoners verhuizen.

Wat gaat het worden?

wijk die niet voor niets op de nominatie 

staat om in aanmerking te komen voor de 

bestemming ‘beschermd stadsgezicht’. 

Kortom: er moet verantwoorde aansluiting 

komen tussen het nieuwe en het bestaande.

Tijdens de hernieuwde inspraakronde heeft 

de wijkvereniging daarom gepleit voor een 

hoogtebeperking van de nieuwbouw, voor 

teruggave aan het Trigonterrein van het 

stuk grond dat nu als buitenruimte wordt 

gebruikt, door de jeugdzorginstelling op het 

moment dat zij deze locatie zou verlaten 

en voor aandacht voor de verkeerscirculatie 

rond de in- en uitgang van de geplande 

parkeergarage. De gemeenteraad heeft de 

zorgen en bezwaren nu deels erkend.

De wijkvereniging zit niet op vertragingen 

te wachten. Want een nieuw zorgcentrum 

is voor onze wijk een hoge prioriteit, zoals 

we altijd hebben gezegd. We hopen in ieder 

geval dat alle betrokkenen, dus ook de 

omwonenden, serieuze gesprekspartners 

zullen zijn bij de uitwerking van een in alle 

opzichten harmonieus woon-zorgcomplex.”

Wijkvereniging zit niet op vertragingen te wachten
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elkaar kunnen omgaan. We zijn buren. Ik 

heb de heer Lamboo van de buurtcommis-

sie daags na de raadsvergadering een brief 

gestuurd. Er is een compromis uitgerold. 

We hebben allemaal water bij de wijn 

gedaan. We moeten elkaar feliciteren met 

het uiteindelijke resultaat. We moeten de 

draad weer oppakken. Dat was zo onge-

veer de strekking.”

Wat er ook gebeurt, de huidige Lorentzhof 

voldoet niet meer aan de eisen van deze 

tijd en zal hoe dan ook een keer gesloopt 

worden. En vervolgens komt daar hoe 

dan ook iets anders voor in de plaats,” 

voorspelt Van Oosten. “Het wordt nooit 

een park of iets dergelijks. We hebben het 

hier over een toplocatie van 1,5 hectare 

in de dichtst bebouwde gemeente van 

heel Nederland. De gemeenteraad heeft 

een besluit genomen. Er is nog genoeg 

gespreksstof. Waar komt de ingang voor 

de leveranciers, waar wordt het huisvuil 

opgehaald, op welke plek komt de 

huisartsenpraktijk, hoe gaan de gevels 

eruitzien? Alle belanghebbenden kunnen 

daarover meepraten, van de cliëntenraad 

van de Lorentzhof tot de buurtbewoners 

die er tegenaan moeten kijken. Ik zou 

zeggen: laten we met z’n allen proberen 

er iets moois van te maken.”   <

Van de buurtcommissie Nieuwbouw 

Lorentzhof ontving de redactie de 

volgende reactie.

“De noodzaak van de nieuwbouw voor 

de Lorentzhof is onbetwist. Toch baart 

het de buurtcommissie grote zorgen, dat 

de gemeenteraad het Bestemmingsplan 

‘Zuidelijke Schil’ inclusief de nieuwbouw-

plannen van de Lorentzhof, heeft vastge-

steld. Aan de bezwaren die de commissie 

heeft, is in onvoldoende mate tegemoet 

gekomen.

■  Door de hoogte van de bebouwing 

langs de Lammenschansweg en Lorentz-

kade -ook nu een vijfde bouwlaag aan de 

Lammenschansweg en de Lorentzkade 

twee meter teruggeplaatst wordt – past 

het plan niet in een beschermd stads-

gezicht en de directe nabijheid van een 

Rijksmonument (Kropholler ensemble).

■  Het plan is en blijft te ambitieus voor  

1,2 ha. Behalve de nieuw te bouwen 

Lorentzhof komen er ook ca. 100 

appartementen, een wijkservicecentrum 

en een Grand Café! 

■  De parkeergarage (1,5 meter boven-

gronds) met een gevaarlijke, verkeers-

technisch niet verantwoorde in- en 

uitgang aan de Lorentzkade cq. de 

Zoeterwoudsesingel is op de verkeerde 

plaats gesitueerd. 

■  Parkeerfaciliteiten voor bezoekers 

worden niet op eigen terrein gereali-

seerd, maar daarbuiten, zodat veel zoek-

verkeer in de wijk het gevolg zal zijn. 

■  Voor het speelterrein van Ipse de 

Bruggen is op de locatie geen plaats, 

daarvoor wordt een deel van het Trigon-

terrein in gebruik genomen.

■  Ook voor waterberging wordt een 

oplossing niet binnen de locatie, maar 

daarbuiten gezocht.

Van het veel te massale plan van 

Libertas, Ons Doel en de Gemeente 

Leiden zijn de pupillen van Ipse de 

Bruggen, de wijkbewoners, maar 

ook de bewoners van de Lorentzhof 

de dupe. De buurtcommissie blijft 

de ontwikkelingen kritisch volgen. 

buurtcielorentzhof@Gmail.com “

Buurtcommissie Nieuwbouw 
Lorentzhof teleurgesteld
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                  Last van meeuwen? 
U kunt zelf meer doen dan u 
denkt. In de periode maart/april 
moet u er even tegenaan, maar 
het resultaat is een rustige zo-
mer! Velen merken het, want ook 
onze wijk heeft in toenemende 
mate last van meeuwen. 

Juist door maatregelen elders in de stad 

komen meeuwen vaker in onze buurt 

nestelen. De overlast zal beslist toene-

men als we nu geen maatregelen treffen. 

Hiervoor is het wijkcomité ‘Voorkom 

meeuwenoverlast’ opgericht. Vorig jaar 

is met succes een proef gehouden in de 

huizenblokken rondom de De Ridder-

straat. Dit was zo’n succes, dat wij u nu 

via de Wijkkrant informeren over hoe u 

in uw eigen huizenblok samen met uw 

buren aan de slag kunt.

Als u in de periode maart/april iets doet, 

is de kans op overlast de rest van de 

zomer veel kleiner. In de zomer als de 

eieren zijn uitgekomen, mag  u niets 

meer doen, omdat meeuwen wettelijk 

beschermd zijn. 

Belangrijk
Belangrijk is het nestelen onmogelijk te 

maken. Dat doet u door onrust te veroor-

zaken in de periode dat meeuwen een 

nestelplek zoeken (maart/april). 

Dit kan 

onder meer 

door:

•  stevige zak-

ken die herrie 

maken op te 

hangen (geen 

ballonnen, die 

waaien weg);

•  achter 

schoorstenen 

plankjes te 

maken met 

prikkers/gaas;

•  regelmatig 

op het dak 

te lopen en 

onrust te ver-

oorzaken;

•  Meeuwen 

wegjagen in-

dien mogelijk. 

Soms is het 

openen

van een 

zolderraam al 

genoeg! Ook 

bijvoorbeeld 

het openen van een paraplu door een 

zolderraam zorgt voor onrust;

In alle gevallen verzoekt het wijkcomité 

u dringend: NIET VOEREN! Ook andere 

vogels of dieren niet. Meeuwen zijn 

agressief in het verjagen van kleinere 

vogels. Daarnaast hebben vogels geen 

extra voer nodig om te overleven in het 

voorjaar. 

Overlast?
Heeft u geen overlast van meeuwen? Het 

wijkcomité ‘Voorkom meeuwenoverlast’ 

vraagt toch uw medewerking om uw 

buren te helpen. Er zijn veel mensen in 

de wijk die veel overlast hebben van 

meeuwen. Door te helpen voorkomt 

u ook overlast op uw eigen dak in de 

toekomst. Want meeuwen die verjaagd 

worden, zoeken graag een plekje dichtbij 

om toch te nestelen. 

Wat kunt u doen?
Maart/april Het signaleren van nestelen-

de meeuwen op uw dak of bij uw (over) 

buren. Sta eventueel toe dat een mede-

werker van de gemeente op uw dak de 

eieren kan omwisselen voor stenen, of 

via uw dak andere daken kan bereiken.

Nooit voeren in deze periode, ook geen 

andere vogels of dieren (bijvoorbeeld 

katten). Wij danken u hartelijk voor uw 

medewerking! 

Wijkcomité Professoren-Burgemees-

terswijk ‘Voorkom meeuwenoverlast’

Heeft u vragen? 

Mail: meeuwenoverlast@gmail.com

Hier kunt u zich ook aansluiten bij het 

wijkcomité.   <

Marina van den Berg (Wijkcomité)

advertentie

Ook u kunt er 
iets aan doen!

Meeuwenoverlast in de Professoren-Burgemeesterswijk

Meld het bij de 
gemeente als u toch 

nesten signaleert 
(Koninginnedag, 

begin mei).

door Marina van den Berg
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door Thomas van Duin

Op 20 november was het 
eindelijk zover. Wethouder 
voor Zorg, Gerda van den Berg, 
bood de nieuwe gebruikers 
van het geheel gerenoveerde 
gebouw Roodenburgerstraat 
1a officieel de sleutel aan. 
De gemeente Leiden blijft 
eigenaar van dit voormalig 
Joods weeshuis.

Na een voorspoedige periode van verbou-

wen hebben de huisartsenpraktijk Rood-

enburg, de fysiotherapeut en de apotheek 

hun intrek genomen in het markante 

pand. In januari volgt organisatie voor 

verslavingszorg De Brijder. Het gebouw 

wordt dan hun hoofdkantoor voor de 

regio Leiden.

In februari 2010 zal een open dag wor-

den gehouden voor de wijk en cliënten. 

De datum is nog niet bekend.

Op 17 maart 2010 organiseert de wijkver-

eniging, in samenwerking met de nieuwe 

gebruikers, de jaarlijkse herdenking van 

de ontruiming van het Joods weeshuis 

in 1943. Op deze datum zal het herden-

kingsmonument worden onthuld dat voor 

het gebouw komt te staan. Dan is ook de 

herdenkingsruimte in het gebouw gereed. 

In die week wordt tevens een tijdelijke 

tentoonstelling gehouden over de ge-

schiedenis van het Joods weeshuis.

Leefbaarheid
De gemeente Leiden heeft inmiddels een 

klankbordgroep van bewoners opgezet 

om de leefbaarheid in de buurt in de 

gaten te houden. Medio oktober is een 

eerste schouwrondgang gehouden met 

betrokkenen. Sjaak van Rijn, wijkmana-

ger van de gemeente Leiden, coördineert 

één en ander. “Dit initiatief dateert uit de 

tijd dat er nog een heroïneproject was 

voorzien. Ook al gaat dat niet door, de 

wijkvereniging, de buurt en de gemeente 

vinden het belangrijk dat we samen goed 

letten op de leefbaarheid in de buurt 

van het pand. Dit kan gaan om fysieke 

kwesties waar aanpassingen voor nodig 

zijn, zoals verlichting of de plaatsing van 

een afvalcontainer. Ook houden we in 

de gaten of er geen parkeeroverlast gaat 

ontstaan. Maar het gaat ook om veilig-

heidsgevoel. Daarom gaat ons bestaande 

Veiligheidsenquête zich ook richten op 

deze buurt. Binnenkort houden we een 

nulmeting in de buurt om vast te stellen 

hoe bewoners op dit moment de veilig-

heid van hun woonomgeving beleven.”

Van Rijn wil op korte termijn een kennis-

makingsoverleg organiseren tussen de 

klankbordgroep en de nieuwe gebruikers 

van het pand.    <

Gezondheidscentrum 
in gebruik genomen

• Op 20 november overhandigde wethouder 
Zorg Gerda van den Berg (midden) officieel de 
sleutel aan de nieuwe gebruikers van het pand.

Leefbaarheid omgeving wordt 
in de gaten gehouden

•  De gemeente is bezig met een proef om straatlantarens te voorzien van een 

z.g. dimbare ledlampen. Een eerste conclusie is dat de lichtopbrengst beduidend 

minder is dan van de normale lampen en dat zou dus wel eens ten koste van, 

bijvoorbeeld, de veiligheid kunnen gaan. We houden de vinger aan de pols. In het 

volgende nummer van de Wijkkrant meer over dit opnderwerp.

Gemeente neemt proef met ledverlichting
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Kerstknutsels
Kerstbal van papier
Dit heb je nodig:
■  Vier ronde stukjes stevig papier
■  Lijm
■  Touwtje
■  Versiering
■  Schaar

Zo ga je te werk
■  Neem vier ronde stukjes stevig papier.
■  Vouw ieder stukje papier doormidden. 
■  Plak dan de blaadjes aan elkaar door steeds 
 een vlak aan een ander vlak te plakken. 
■  Plak meteen een stukje touw in het midden 
 vast dan kan je daar de bal later aan ophangen. 
■  Versier de vlakken. Dit kun je ook van te voren 
 doen. Let dan wel op welke zijde zichtbaar 
 blijft en welke zijde geplakt gaat worden.

Wollen kerstbal
Dit heb je nodig:
■  Wol
■  Behangerslijm
■  Vaseline
■  Schaar

Zo ga je te werk
■  Knip de wollen draadjes in stukjes van 
 10 tot 30 cm. 
■  Blaas de ballon een beetje op, tot een mooie 
 grootte en knoop het uiteinde dicht. 
■  Smeer een vettige crème op de ballon bijv. 
 vaseline.
■  Doop een draad geheel in de behangerslijm. 
■  Wikkel deze draad op de ballon en herhaal dit 
 tot de ballon goed vol zit. (Smeer niet de ballon 
 in met lijm en dan de draden erop, want dan 
 zie je straks allemaal korstjes lijm als de bal 
 gedroogd is!) 
■  Nu het geheel goed laten drogen, wat soms 
 wel een paar dagen kan duren.

Knip dan de ballon door bij het tuitje en als het 
goed is plakt de ballon niet vast aan de draadjes 

en kan je hem er zo uithalen. Nu heb je een door-
zichtige kerstbal gemaakt van wollen draadjes. 

Tip:
Je kan de bal natuurlijk ook van één kleur 
maken en hem bijvoorbeeld als de lijm nog 
nat is bestrooien met glitters.

Gevouwen ster
Dit heb je nodig:
■  Vierkante vouwblaadjes (8 per ster) 
■  Lijm

Zo ga je te werk
■  Eerst vouw je van alle 8 de vouwblaadjes een 
 vliegervorm. Dit doe je door het vouwblaadje 
 eerst eenmaal diagonaal te vouwen en dan 
 weer te openen. Dan 2 punten naar de vouw 
 (het midden van het blaadje) toe vouwen, je 
 krijgt dan een ‘vlieger’. 
■  Dan moeten de onderdelen aan elkaar geplakt 
 worden. Smeer steeds een halve klein punt aan 
 de achterkant in met lijm en plak deze dan op 
 een andere vliegervorm. De punten van de 
 vlieger komen allemaal bij elkaar en de zijkant 
 van de vlieger met lijm komt precies op het 
 midden van de vlieger waarop je lijmt. 
■  Dit doe je met al de 8 delen en bij de laatste 
 moet je even de laatste om de eerste heen 
 vouwen. Dit gaat gemakkelijk en je ziet zelf 
 wel wanneer de delen goed op elkaar zitten. 
■  Afhankelijk van de grootte van het vouwblaad
 je zal de ster ook groter of kleiner worden. 
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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 € 40,-.
Aantrekkelijke pakketaanbiedingen!

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

Loek Groenewegen. Kanaalweg 37

VERKEERSOPLEIDINGEN
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Hoewel de vleugel de boventoon voerde 

deden ook andere instrumenten van zich 

horen. Zo begonnen we met de stemmige 

vertolking van Händels Rodrigo-suite. De 

warme blokfluittonen, van sopraan- tot 

contrabasblokfluit, kwamen geweldig tot 

hun recht. Heerlijke muziek die prachtig 

werd gespeeld.

David Venema (10 jaar) debuteerde. Hij 

speelde met zijn vader onder meer Mo-

zarts Allegretto. Het publiek genoot.

Koen Herman bespeelde de vleugel 

ingetogen. De eenzaamheid in de door 

hem vertolkte Prelude in Des Majeur was 

voelbaar bij de toehoorders.

Daarna was het de beurt aan Eline van de 

Mey. Ze had het zich niet gemakkelijk ge-

maakt met haar keuze voor Chopins Pre-

lude in e mineur (opus 28, nr 4) gevolgd 

door het eigentijdse (2003) If I ain’t got 

you. Een gedurfde keus. Haar vaardigheid 

en de vleugel lieten haar niet in de steek. 

Mooi gespeeld.

Tim Frans boeide het publiek zeer met 

twee zeer soepel door hem gespeelde 

moderne stukken van G. Yann Tiersen 

(1970).

Professioneel, gevoelig, prachtig, superla-

tieven die van toepassing zijn op het spel 

van Hasmik Grigorjan. De vleugel leefde 

onder haar handen en het publiek genoot 

met volle teugen van haar vertolking van 

Murmures, Mariage d’Amour en Ballade 

pour Adeline.

De volgende die plaatsnam achter de 

vleugel was Willem Kramers. Volgens 

Gert van der Keur geen onbekende op 

het Open podium. Willem bevestigde 

zijn ‘routine’ met een heerlijk gespeelde 

Turkse mars.

Tijd voor wat anders. Een combinatie 

hobo (Lena Eijkelboom) en vleugel (Pie-

ter-Bram ’t Hoen). De aparte klank van 

de hobo in combinatie met de vleugel 

gaven de Ballade voor hobo en piano van 

Andriessen een ongekende diepte.

En toen was er eindelijk zang. Caroline 

’t Hoen zong de sterren van de hemel 

waarbij ze begeleid werd door Pieter-

Bram ’t Hoen. De keus was gevallen op 

Henry Purcell. Caroline sprak de emoties 

van de toeschouwer rechtstreeks aan bij 

de vertolking van het sfeervolle Nymphs 

and Shepherds, gevolgd door When I am 

Laid in Earth.

Tot slot was Gert van der Keur zelf aan 

de beurt. Hij bespeelde virtuoos het 

orgel. Samen met de eerder opgetreden 

hoboïste Lena Eijkelboom speelde hij een 

modern stuk: de Balade voor hobo en 

orgel (1990) van Paul Müller-Zürich.

Het Open Podium in deze ‘nieuwe’ 

Vredeskerk was een feest van muziek dat 

verzorgd werd door talent uit onze eigen 

wijk. De enige wens die voor mij als 

toehoorder nog overblijft heeft te maken 

met een uitbreiding van de diversiteit. 

Het mag als contrast hier en daar wel wat 

ruiger. Waar blijft het populaire genre, 

waar blijft de rock, van mijn part, de 

‘heavy metal’.   <

Een feest 
van muziek

Een ontmoeting met de muziektalenten uit onze 

eigen wijk. Zo kunnen we het Open Podium dat 

op 8 november in de schitterend verbouwde 

Vredeskerk werd gehouden wel omschrijven. In een 

verrukkelijk sfeervolle ambiance brachten de tien 

deelnemende (groepen van) muzikanten heerlijke 

muziek ten gehore. Gert van der Keur leidde de 

verschillende muziekstukken vakkundig in bij het 

ruim toegestroomde publiek.

door Rob BeurseOpen Podium
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De tentoonstelling 

Winnend kerstverhaal
door Riekje Renes
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p de middag voor Kerstmis was 

het vol en druk in de stad. Mensen 

haastten zich van winkel naar winkel op 

zoek naar de vergeten ingrediënten voor 

het kerstdiner en de laatste geschenken 

voor onder de boom. Het begon al vroeg 

donker te worden. Maar de talrijke kleine 

lichtjes in de bomen en de grote bogen 

met fonkelende sterren brachten een zee 

van licht. De feestverlichting gaf een glin-

stering op de met natte sneeuw bedekte 

straten. 

Voor een groot oud gebouw stond een 

jonge man met een donkere huidskleur 

in dunne zomerkleding. Zijn blote voeten 

staken in doorweekte touwschoenen. Hij 

droeg een baby in zijn armen. Met het 

kind zeulde hij steeds een aantal stap-

pen heen en weer. Bij de ingang van het 

gebouw bleef hij dan weer een tijdje staan 

en tuurde over het plein, alsof hij op 

iemand wachtte. Zijn schouders en armen 

waren verstijfd door het gewicht van het 

kind en de kou. Hij rilde en het kind onder 

het dunne dekentje rilde mee. Het begon 

zachtjes te huilen. Hij liep opnieuw op en 

neer en wiegde het weer in slaap. Waar 

bleef ze toch? Ze had allang terug moeten 

zijn.

Veel mensen waren het gebouw, waar hij 

voorstond, binnengegaan. Ze kwamen 

er – soms in groepen, soms één voor 

één – ook weer uit. Wat was dit voor 

een gebouw? Wat deden die mensen 

daar? Er hing een groot bord boven de 

ingang.”Kribben uit alle landen, vandaag 

gratis toegang “ Maar hij begreep die 

woorden niet. Hij was nog maar een klei-

ne week in dit land, waar hij de taal niet 

van sprak. Samen met zijn vrouw en kind 

was hij het oorlogsgeweld in Afrika ont-

vlucht. Hulpverleners hadden hen met een 

jeep uit het erbarmelijke kamp gehaald en 

in een vliegtuig gestopt. In dit koude land 

waren ze met zijn drieën in één kamer in 

een barak ondergebracht. Er woonden in 

de barakken veel vreemdelingen, maar 

niemand sprak hun taal. Met handen en 

voeten en gebroken Engels probeerden ze 

elkaar te begrijpen. Ze leefden in een roes 

van vervreemding. Waar waren ze? Hier 

klonken in ieder geval geen mitrailleurs 

of geweerschoten. Alles was beter dan de 

oorlog en de stammenhaat. Wat was hun 

toekomst? Als ze maar bij elkaar bleven. 

Maar zijn vrouw was nu verdwenen. 

Een busje had hen als uitje uit het opvang-

centrum met wat geld naar de stad in 

Kerstsfeer gebracht. Ze hadden rondge-

lopen, maar durfden de winkels niet in te 

gaan. Ze konden ook niet beslissen wat 

het allerbelangrijkste was om te kopen. En 

was het geld dan voldoende voor wat ze 

wilden? Opeens legde Myriam het kind in 

zijn armen, pakte het biljet uit zijn zak en 

holde weg. “Ik weet iets, ik kom zo terug.” 

Dat was een uur geleden. Ze was vast 

verdwaald.

Kleine natte sneeuwvlokjes daalden weer 

neer. Een comfortabele bus stopte vlak 

voor de ingang. Met volle tassen beladen 

mensen stapten uit en liepen snel naar 

binnen. Yoesof waagde het om achter 

hen aan te lopen. Het was er in ieder 

geval droog en warm. Vanuit een glazen 

hokje maakte een dame met haar hand 

een vriendelijk gebaar dat iedereen kon 

doorlopen. Hij liep langzaam achter de 

groep aan. De mensen verdwenen in al-

lerlei zalen. Aarzelend ging hij er ook één 

binnen. 

Het Volkenkundige Museum had in 

de Kersttijd een tentoonstelling van 

kribbes uit vele eeuwen en landen. Grote 

en kleine, van allerhande materialen, 

daterend vanaf de vroege Middeleeuwen 

tot de huidige tijd. Er stonden prachtige 

gebeeldhouwde, marmeren, gouden, 

zilveren of met juwelen ingelegde 

exemplaren uit rijke kloosters. Simpele 

stenen of houten voerbakken uit 

de stallen van het platteland. Door 

kunstenaars ontworpen eigentijdse 

modellen voor een Adventshoek in 

een modern gebouw. Gefiguurzaagde 

burgerlijke huisvlijt voor de kerststal van 

parochianen uit de vorige eeuw. In een 

klein zijzaaltje stond op een verhoging 

een eenvoudige bijna vergane ruwhouten 

kribbe. Er waren paaltjes met koorden 

omheen gezet. Een bordje aan het voorste 

koord vermeldde dat deze kribbe uit 

de streek en tijd van de geboorte van 

Jezus kwam. Aanraken was ten strengste 

verboden. 

Hier liep Yoesof binnen om de vele be-

zoekers in de grote zalen te vermijden. In 

zijn land was hij gewend aan half vergane 

materialen. Alles werd daar gebruikt tot 

het in elkaar stortte. Het bordje kon hij 

niet lezen. Wel voelde hij loodzwaar het 

gewicht van het kind op zijn armen druk-

ken. Dit was toch een uitgelezen plek om 

het even neer te leggen. Hij stapte over 

het koord en legde zijn zoontje erin. Zelf 

ging hij achter de verhoging op de grond 

zitten en dommelde van de aangename 

warmte en vermoeidheid in slaap. 

Het bezoek aan de tentoonstelling was 

een onderdeel van een dagtocht naar de 

kerstmarkt in de gotische kerk van de 

stad. De groep van voornamelijk keurig 

geklede en gekapte grijze dames was 

van de kloosterzaal in het zijkabinet 

gekomen. Ze wierpen een vluchtige blik 

op de oude kribbe, interessant maar niet 

echt mooi. Ze wilden al doorlopen naar de 

eigentijdse zaal, toen er een zacht gehuil 

klonk. Vol verbazing keken ze opnieuw en 

zagen het kind in de kribbe. “Een wonder, 

een wonder”, riepen ze naar elkaar. 

“Het kindeke Jezus is weer op aarde 

gekomen. Wij moeten het aanbidden en 

geschenken geven.” Ze tastten in hun 

beladen boodschappentassen en legden 

het goud, wierook en mirre van deze 

tijd in de kribbe. Sieraden, koekjes en 

bonbons, parfum en zeep. “Hoe leit dit 

kindeke hier in de kou”, zong een vrouw 

en legde een kasjmieren stola over het 

kind. Een lamswollen trui, een bontmuts, 

leren handschoenen en warme sokken 

volgden. Wie vond dat haar inkopen niet 

geschikt voor het kindje waren, opende 

een beurs. Biljetten fladderden in het 

rond, muntstukken rinkelden. 

Even reageerde het kind verbaasd op 

de lachende gezichten en de kirrende 

stemmen. Daarna huilde het in een 

hogere versnelling. Het had geen idee 

van de gulle gaven. Het had honger, het 

wilde z’n maagje gevuld. De stemmen 

van de dames en het huilen van de baby 

wekten Yoesof. Van achter de verhoging 

kwam hij te voorschijn. De verwarring 

was compleet. “Ben jij soms Kaspar, de 

zwarte koning? Waar zijn dan Melchior en 

Balthasar?” Ze keken naar de deur alsof 

die elk ogenblik konden binnenschrijden. 

In de deuropening verschenen echter een 

boze suppoost en een verlegen zwarte 

vrouw. “Stilte en wegwezen allemaal. Haal 

dat kind er onmiddellijk uit, kan je niet 

lezen?” priemde de suppoost met zijn 

vinger naar het bordje. De stalbeleving 

was verdwenen, de vrouwen dropen af. In 

gebroken Engels legde de vrouw uit dat 

hij de taal niet kende. In hun eigen taal 

riep ze: ” Ik ben naar binnen gegaan, toen 

ik je buiten niet zag. Ik was zo bang dat je 

weg was. Kijk eens ik heb een woorden-

boekje gekocht om de mensen in dit land 

begrijpen. Het was lang zoeken naar één 

in onze taal.”

Myriam pakte voorzichtig de baby uit de 

oeroude kribbe. De geschenken bij elkaar 

rapend zei Yoesof: “Ik was ook zo bang 

dat ik jou kwijt was. Heel verstandig voor 

de toekomst dat boekje, maar vandaag 

was het een zegen om de taal niet te 

begrijpen.”    <

Winnend kerstverhaal
door Riekje Renes
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Contrabassen, 
katten en koekjes

Kunst over de Vloer 2009 groot succes
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door Coco Hoek

“Mijn cello is door Thomas 
Kennedy gemaakt, in zijn goede 
tijd, rond 1800. In het orkest 
waarin ik speel, is er ook een 
exemplaar uit 1830. In die tijd 
had Kennedy al een flink drank-
probleem; hij werkte dus sneller en 
slordiger want hij had geld nodig. 
Dat kun je zien: bij mijn collega 
zitten de F-gaten niet op dezelfde 
hoogte, bij mijn cello wel.”

Kijk, dat soort details hoor je nou nooit 

in het concertgebouw. Maar wel na 

afloop van een concert bij Kunst over de 

Vloer. En o.k., in Amsterdam hebben ze 

akoestiek, maar hier heb je een voor-

zichtig tussen de benen doorschuivende 

kat, een kopje thee met een koekje, een 

wandbord in de zaal waar geen sponso-

rend bedrijf op staat, maar schuurspons-

jes, allesreiniger.  En dat alles is nu juist 

de charme. 

Wat werd er verder in de wandelgangen 

nog opgemerkt, tijdens de succesvolle 

2009-editie van het huiskamerfestival?

“Mijn vriendin heeft het geboekt, dus ik 

weet niet waar we straks precies uitko-

men, maar dit eerste optreden vond ik 

al geweldig!” “Ja, leuk hé, ik heb op haar 

website gekeken: Een klein wijf met een 

grote bek noemt ze zichzelf.”

“En heb je die afzuigkap gezien, maar die 

is mooi, ik wist niet dat ze zo beston-

den!” “Nou, hij is vooral ook heel handig, 

ik ben nogal lang en nu stoot ik m’n 

hoofd niet.”

“Je weet dat het binnenkort Sinterklaas is, 

en deze cello-bewerking zou zo fantas-

tisch zijn...” Geen vervolg op dit gesprek, 

want de onderhandelingen dienden recht-

streeks met de musicus en bewerker ge-

voerd te worden. Een delicaat proces, dat 

uw verslaggeefster niet wilde verstoren. 

“Ik heb eigenlijk nog nooit een concert 

gehoord waar de harp het solo-instru-

ment is. Dat is het leuke hier: je kunt 

eens iets voor een uurtje uitproberen, kij-

ken of het wat is. Dit vond ik geweldig!”

“Ontzettend leuk initiatief. We wonen nog 

maar kort in de wijk, dus dit is de eerste 

keer dat we het meemaken. Maar zeker 

niet de laatste, het bevalt prima.”

En de uitsmijter: “Eerst een jazzy con-

trabas en een contrabas-met-zangeres; 

nu een strijkkwartet met contrabas. 

Kortom, de contrabas is blijkbaar heel 

hot, dit jaar.” “Ja, nu met de economische 

crisis is hij natuurlijk populair: het is ook 

nog eens het instrument dat het langst 

brandt, dus je hebt er echt wat aan!”

En zo genoot ieder op zijn eigen wijze 

van Kunst over de Vloer 2009, en van de 

nieuwe inzichten die dat oplevert.   <

garageruimte 
voor een 
klassieke auto. 

Huurprijs per 
maand 150 euro.
 
Tel. 06-11441414

Te huur 
aangeboden 
in Professorenwijk:
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Persoonlijke aandacht, privacy, een prettige sfeer en deskundig 
advies zijn de trefwoorden bij de professionele gezichts- en 

lichaamsbehandelingen van Huidverzorgingstudio Ineke de Graaf. 
Ons advies is gebaseerd op jarenlange ervaring en nascholing en richt 
zich ook op de huidverzorging thuis, waardoor  de duurzaamheid van 

de behandeling wordt verlengd.
Naast de diverse huidverzorgende en pedicurebehandelingen, 
zoals massages, harsen en professionele fruitzuurpeelings, 

kunnen klanten bij onze huidverzorgingstudio ook terecht voor 
definitieve ontharing met behulp van de diodelaser. 

Deze behandeling wordt uitgevoerd door een huidtherapeute die is 
aangesloten bij de Nederlandse vereniging voor huidtherapeuten.

Ineke de Graaf
van ‘t Hoffstraat 35 - 2313 SN Leiden – telefoon: 071 - 514 80 43

lid ANBOS – e-mail: ineke@huidverzorgingsstudio.nl - www.huidverzorgingsstudio.nl

Ineke de Graaf

Geef een 
behandeling 
cadeau.

Wij hebben 
prachtige bonnen!

advertentie Remax
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St. Petruskerk

Wijk-kerstsamenzang
Wie wil graag de kerstweek samen zingend beginnen?

Dat kan op zondagmiddag 20 december om 16.00 uur in de 

Sint Petruskerk. Iedereen uit de wijk, maar ook als u daarbuiten 

woont, is welkom op de traditionele kerstsamenzang. Dit biedt 

al vele jaren voor een paar honderd mensen, volwassenen en 

kinderen, een sfeervol vooruit zien naar het Kerstfeest.

Samen kerstliederen zingen, luisteren naar een eigentijds kerst-

verhaal en zien en horen hoe alle aanwezige kinderen een eigen 

kerstlied zingen. Als dat alles nog niet hartverwarmend genoeg 

is, dan is dat wel de Glühwein of warme choco na afloop.

Vanaf 15.30 uur kunt u gratis naar binnen om een mooie zit-

plaats uit te zoeken. Er wordt een geldelijke inzameling gehou-

den voor de Leidse Vereniging van Mantelzorgers.

Woensdag 16 december  10.00 uur  Senioren en KBO mis in de dagkapel erna koffie

Zaterdag 19 december  19.00 uur  Eucharistie Boeteviering Koor

Zondag 20 december  09.30 uur Eucharistie 
 16.00 uur  Kerstsamenzang 

Donderdag 24 december 19.00 uur  Gezinsviering (Kerstavond)
  (geen Eucharistie) Kinderkoor
 22.30 uur  Nachtmis  St. Petrusprojectkoor

Vrijdag 25 december 9.30 uur Hoogmis met Cantorij  (1e Kerstdag)
 12.00 uur Kindje Wiegen

Zaterdag 26 december  9.30 uur Eucharistieviering met Volkszang (2e Kerstdag)

Zondag 27 december  9.30 uur  Heilige Familie Eucharistieviering met 
  samenzang

Donderdag  31 december 17.00 uur Woord-en Gebedviering Koor met erna 
  oliebollen (Oud Jaar)

24 december  /   21.45 uur  

(aanvang samenzang)

Kerstnachtdienst, vooraf gegaan door samenzang. 

Wijkbewoners zijn van harte welkom.

25 december  /  10.30 uur 
Eerste kerstdag, gezinsdienst

Kinderen uit de buurt zijn hartelijk welkom en kunnen 

meedoen met een eenvoudig kerstspel. Er wordt ook 

eucharistie gevierd.

Vredeskerk van 
Vollenhovenkade

24 december  / 16.00 uur 

Kinderkerstfeest

24 december 18.00 uur 

Kerstbroodmaaltijd

24 december  /  20.00 uur 

Kerstavonddienst; ds F.D. Rooze

25 december  /  10.00 uur 

Kerstdienst; dr. G.J. Venema

Kerstvieringen in de wijk

Oud-katholieke kerk aan 
de Zoeterwoudsesingel
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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.

    

Voorletters :  ...................   Naam ........................................................................................: 

Roepnaam :  .................................................................................................................................................

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

Postcode/woonplaats :  .................................................................................................................................................
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E-mailadres :  .................................................................................................................................................

Rekeningnummer : 

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

Aanmeldingskaart

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>.

door Jacqueline Weeda 

Zoals we eerder berichtten, is ná de 

nieuwbouw van de Lorentzschool, de 

tweede school in onze wijk aan de beurt. 

Met de voortgang van de plannen voor 

nieuwbouw van de St. Josephschool 

vordert het gestaag. Op dit moment is 

de aannemer bezig de oude panden aan 

de Oppenheimstraat te slopen. Dat wil 

zeggen: links van het voetpad naar de 

oude gymnastiekzaal wordt op dit mo-

ment alles gesloopt. Aan de rechterzijde 

blijft het schoolgebouw nog staan: hier 

zijn nu de groepen 6 t/m 8 van de St. 

Josephschool ondergebracht. De overige 

leerlingen de St. Josephschool, de groe-

pen 1 t/m 5, zijn tijdelijk onder dak in 

de noodgebouwen aan het Trigonterrein. 

Hoe is het schoolse leven in de noodge-

bouwen? Juf Yvonne Keepers, één van 

de bouwcoördinatoren vanuit de Joseph, 

vertelt: “Het bevalt ons eigenlijk heel 

goed hier. We hebben alle lokalen gevuld, 

maar desondanks vinden we het hier 

licht en ruim. Alleen daardoor al vinden 

we het veel prettiger werken dan in de 

oudbouw aan de Oppenheimstraat. Ook 

de afmetingen van het schoolplein vallen 

ons niet tegen; het past goed voor deze 

hoeveelheid kinderen. De pleinen aan de 

Oppenheimstraat waren kleiner. We zijn 

erop vooruitgegaan, dus. Bij het vooruit-

zicht dat de nieuwbouw straks ook ruim 

en licht zal zijn worden we helemaal 

vrolijk.”

Artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke 

Ordening bepaalt, dat onder sommige 

omstandigheden een verkorte procedure 

kan worden doorlopen om een bouwver-

gunning te verkrijgen. Voor de bouw van 

de nieuwe St. Josephschool was dit wets-

artikel van toepassing. Omwonenden 

hebben wel de gelegenheid gekregen om 

bezwaar aan te tekenen. De bezwaren 

die zijn ingediend, zijn door de gemeente 

weerlegd, waarna een voorlopige bouw-

vergunning is afgegeven op 16 oktober 

j.l. De definitieve bouwvergunning is 

afhankelijk van eventuele beroepen die 

binnen 6 weken na 16 oktober nog zijn 

ingediend. 

Inmiddels is een zogenoemde nulmeting 

uitgevoerd bij de panden die grenzen 

aan het bouwterrein. Door de nulmeting 

is het straks mogelijk om te bepalen of 

eventuele schade aan huizen is veroor-

zaakt door heien of door andere bouw-

werkzaamheden.  

De sloop van de oude panden is klaar 

vóór de Kerst. Ná de kerst zal de aanne-

mer dan beginnen met heien. Men heeft, 

na overleg met de omwonenden, geko-

zen voor heipalen van 8 meter in plaats 

van 18 meter lengte; de oorspronkelijke 

maat. Kortere heipalen zullen minder 

trillingen in de bodem veroorzaken, wat 

waarschijnlijk gunstig zal uitpakken voor 

de omwonenden. Dat laat overlet dat de 

omwonenden hinder zullen ondervinden 

van het heien. De aannemer doet dan 

ook zijn uiterste best om deze periode 

zo kort mogelijk te houden. 

Medio 2011 moet het nieuwe pand 

gebruiksgereed zijn.   <

De St. Joseph-
school: slopen 
om te kunnen 
herbouwen
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Door een verbouwing bij de buren zat 

ik ineens met een nieuwe schutting. 

Er moest een verfje op, maar wat? De 

oude schutting was roomwit en sloot 

aan bij het traditionele groen en wit van 

ons huis. Maar ik wilde wel eens iets 

anders. Vorig jaar hebben we een per-

gola gemaakt achter de bijkeuken die al 

aardig begroeid raakt met twee druiven. 

Om in de mediterrane sfeer te blijven, 

besloot ik de schutting terracotta te 

verven. Ik vond het resultaat erg mooi: 

het warmoranje combineerde prachtig 

met het groen van de planten en met 

het donkerrode blad van Dahlia ‘Bishop 

of Landaff’. Een week later viel er een 

tuintijdschrift in de bus met daarin een 

artikel over gekleurde tuinmuren. De 

foto’s van gele, rode, terracotta en zelfs 

paarse muren zagen er prachtig uit en 

ik voelde mij gesterkt in mijn keuze. 

Maar na een tijdje begon het toch te 

wringen. De terracotta schutting trok 

wel erg veel aandacht. Zittend onder de 

pergola, kijkend naar de schutting, vond 

ik het nog steeds mooi, maar vanuit het 

huis de tuin inkijkend was de harmonie 

weg. Het contrast met de rustige sfeer 

in de tuin was te groot. Er moest iets 

gebeuren. Toch was ik nog niet zo ver 

dat ik het idee van een kleurtje op wilde 

geven, dus koos ik na veel dubben voor 

een mooie grijsblauwe tint die beter bij 

de beplanting zou passen. Hiervan zag 

ik al meteen dat het een ramp was. Hoe 

zorgvuldig ik de kleur ook had uitgeko-

zen, de schutting was veel te blauw ge-

worden. Daarna heb ik het experimen-

teren opgegeven en de schutting is nu 

weer gewoon roomwit, passend bij het 

traditionele groen en wit van het huis. 

Een duur en arbeidsintensief, maar leer-

zaam experiment. Om te beginnen heb 

ik ervaren hoe moeilijk het is om een 

kleur van een klein kleurkaartje uit de 

verfwinkel te ‘vertalen’ naar een schut-

ting van drie meter lang. Op grote op-

pervlaktes wordt de kleur veel intenser. 

In mijn tuin spelen planten de hoofdrol. 

Het hele jaar door zijn er telkens weer 

andere planten die de aandacht naar 

zich toe trekken. Het was een vergissing 

om voor zo’n opvallende kleur te kie-

zen, omdat ik daarmee de hoofdrol aan 

de schutting heb gegeven, terwijl er 

voor de planten maar een bijrol over-

bleef. De rust en de harmonie in de tuin 

waren weg. 

Achteraf gezien had ik het natuurlijk 

allemaal wel kunnen weten. Het gebruik 

van opvallende kleuren is de laatste 

jaren een trend geworden in architec-

tentuinen. Kleur is dan een van de ont-

werpelementen en geïntegreerd in het 

geheel. En dat kan heel mooi zijn, maar 

zoals de foto’s in het tuintijdschrift ook 

laten zien, zijn dat altijd heel strakke 

moderne tuinen met veel verharding en 

weinig beplanting. In onze oude buurt 

past dit soort tuinen helemaal niet. Hoe 

kleiner de tuin, hoe belangrijker het is 

om te zorgen voor rust en dat bereik je 

door niet te veel verschillende materia-

len en kleuren te gebruiken.   <

Mislukt experiment 
met kleur

Tien jaar geleden besloot Marian 

Rappoldt zich met hart en ziel profes-

sioneel in het ontwerpen van tuinen 

te storten. Een zeer succesvolle keuze 

en hoewel de crisis zich ook hier laat 

gelden, zijn er inmiddels vele tuinen 

in deze wijk onder haar supervisie 

vormgegeven.

“Een mijlpaal”, noemt Marian het zelf. Het 

begon allemaal met haar studie voor hove-

nier en de opleiding voor tuinontwerpen 

die ze daarna volgde in Boskoop. Het was 

voor haar gevoel meteen raak. Dit wilde 

ze gaan doen. Vanuit haar woning in de 

Van Bemmelenstraat begon ze haar eigen 

bedrijf: Alchemilla tuinontwerp en advies.

Het liep voortreffelijk. De opdrachten 

kwamen voornamelijk via via en door ad-

verteren bij haar binnen. “Ik heb heel veel 

tuinen in de wijk vormgegeven. Het is ook 

een wijk die helemaal bij mijn eigen op-

vattingen over tuinen past. In die warme 

‘jaren dertig’ uitstraling voel ik me hele-

maal thuis.” Dat wil overigens niet zeggen 

dat moderne tuinen haar niet aanspreken. 

In tegendeel. “Het is een uitdaging om met 

moderne materialen een tuin te ontwerpen 

die past bij een nieuw gebouwd huis.”

Het leukste vindt Marian de kleine tuintjes. 

Tuintjes waarvan je denkt hier kan je echt 

niks meer mee, daar gaat ze juist extra 

gemotiveerd mee aan de slag. “Een tuintje 

van 5 x 3 meter bijvoorbeeld, vind ik 

fantastisch om te ontwerpen.”

Marian houdt van een eenvoudige stijl en 

een weelderige beplanting, waarbij het 

uitgangspunt is dat de tuin het hele jaar 

interessant moet zijn.

Op de vraag of ze goed is, zegt ze eigen-

lijk zonder aarzelen ‘ja’. Dat blijkt ook wel 

uit het succes dat ze heeft met de door 

haar ontworpen tuinen.

De eerste tien jaar zijn voorbij gevlogen: 

op naar de twintig.

Tien jaar passie voor tuinen
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Vleermuizen in de wijk
De vleermuis... een blikvanger? 
Veel wijkbewoners zullen waar-
schijnlijk niet eens op de hoogte 
zijn van de aanwezigheid van 
dit buitengewoon fascinerende 
beestje in onze wijk. Toch is de 
vleermuis in behoorlijke aantal-
len aanwezig. Het viel mij enkele 
jaren terug al op bij het uitlaten 
van de hond langs de Stadsmo-
lensloot. Maar dit jaar leken het 
er meer. Vooral toen eind okto-
ber/begin november de scheme-
ring al vroeg in begon te vallen 
en deze zoogdiertjes hun uiter-
ste best deden om goed voorbe-
reid de winterslaap in te kunnen 
gaan. Omdat ik geen bioloog 
of zoöloog ben, heb ik op inter-
net geprobeerd wat informatie 
te vinden, maar het aanbod is 
zo groot dat ik al snel door de 
bomen het bos niet meer zag. De 
Vleermuiswerkgroep Nederland 
(VLEN) en hun website www.
vleermuis.net hebben mij een 
beetje op weg kunnen helpen.

De betreffende soort zou de Gewone 

Dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) 

kunnen zijn, daar dit diertje het meest 

aangepast is aan het verblijf in een stede-

lijke omgeving. Deze ‘gladneus’ heeft een 

spanwijdte van 18-24 cm, weegt zo’n 3,5 

tot 8,5 gram en kan de respectabele leef-

tijd van 16 jaar bereiken. Veel Indianen-

verhalen over vleermuizen maken deze 

beestjes niet erg populair bij de bevol-

king; ze zouden ziekten bij zich dragen, 

in je haren vliegen, je bloed drinken... 

allemaal onzin. Een teek of een kat kan 

ook ziekten overbrengen, dat ligt niet 

aan het dier, deze fungeert alleen maar 

als gastheer voor de ziekteverwekker. 

Een vleermuis beschikt over een uiterst 

geavanceerd echolocatiesysteem (freq. 

45 tot 50 kHz) en zal om die reden alles 

(en zeker de mens) ontwijken. Het voed-

sel van het grootste deel van de vleer-

muissoorten bestaat uit insecten zoals 

motjes, muggen en vliegen. Zeer nuttig 

beestje dus als je beseft dat dit kleine 

zoogdiertje zo’n 300 insecten per nacht 

wegvangt.

Beschermd
Vleermuizen zijn een beschermde 

diersoort en verdienen het respect van 

de mens. Het is overigens helemaal niet 

zo vreemd dat deze beestjes zich in de 

stad ophouden. Bovengenoemde soort 

is samen met  de Laatvlieger (Eptesicus 

serotinus) en de Watervleermuis (Myotis 

daubentonii) een veelgeziene gast in de 

bebouwde omgeving. De meeste soorten 

zijn nu in 

winterslaap. 

Zij houden 

zich op in 

holle bomen, 

ondergrondse 

ruimten, 

spouwmu-

ren en onder 

daken, daar 

waar het rustig 

en niet al te 

koud is. Hun 

stofwisseling 

(metabolisme) 

staat op een 

zeer laag pitje 

waardoor zij 

lange tijd met het in het najaar gevangen 

voedsel (vetreserve) kunnen overleven. 

In maart/april komt er dan weer leven in 

de brouwerij.  <



30
kijk ook eens op www.profburgwijk.nl

Er was eens een negentigjarige 

Ginkgo biloba. Trots en fier hief de 

boom zijn takken omhoog tegen het 

strakgespannen blauw. Toen kwam er een 

boze donderbui die zijn bliksemschichten 

op de boom losliet. Deze kreeg een 

geweldige opdonder. En hoewel hij zijn 

takken fier omhoog bleef heffen was de 

boom in zijn hart gekwetst. Een aantal 

takken ging dood en boven in de boom  

begon het gekwetste hart, de kern van 

de stam, hol te worden. En alsof de boom 

niet erg genoeg geplaagd was zag ook 

nog een paddenstoel kans zich op de 

stam te vestigen...

Paddenstoel
In mijn boek ‘Bomen in de buurt’ is 

ook de Ginkgo besproken. Ik vertel  

allerlei bijzonderheden over deze 

boom, zoals de herkomst, naamgeving, 

de vorm van de bladeren, bloei- en 

voortplantingswijze, religieuze betekenis, 

producten die ervan gemaakt kunnen 

worden en de relatieve ongevoeligheid  

voor aantastingen. Ik schreef: “In het 

algemeen is de Ginkgo zeer bestendig 

tegen aanvallen door insecten, 

schimmels (paddenstoelen), bacteriën en 

virussen. Bovendien kan de boom goed 

tegen luchtvervuiling in een stedelijke en 

industriële omgeving. In het buitenland 

(New York, Tokyo) wordt hij om die reden 

aangeplant als straatboom. Ook in ons 

land wordt de Ginkgo als straatboom 

aangeplant, bijvoorbeeld in Rotterdam en 

Voorhout.” 

Het boek was ‘nog vers van de pers’ 

toen Prof. Dr. J. Lever mij belde en 

vertelde dat in Amsterdam in de 

Albrecht Dürerstraat een paddenstoel 

in een Ginkgo groeide. Dat was reden 

die paddenstoel te gaan bekijken. Het 

bleek dat de dikrandtonderzwam, 

Ganoderma australe (Fr.) Pat. (synoniem 

G. adspersum (Schulzer) Donk, zich daar 

had gevestigd. In de Leidse binnenstad is 

G. australe o.a. aangetroffen op de beuk, 

de eik, de esdoorn en de paardenkastanje 

(J.P.H.M. Adema., 2008. Vliegenzwammen 

op het Rapenburg. Paddenstoelen in de 

binnenstad van Leiden. Uitg. Ginkgo, 

Leiden.). 

Niet lang nadat ik de paddenstoel 

in Amsterdam had bezocht vond ik 

dezelfde soort ook in een Ginkgo in Het 

Plantsoen. Hans Adema bevestigde mijn 

waarneming. Het gaat om de boom die 

in het Plantsoen staat aan het water 

tegenover Plantsoen nr. 43. Vanuit onze 

wijk is hij vanaf de Zoeterwoudsesingel 

ter hoogte van het nr. 53 te zien. Ik 

realiseer mij dat het waarnemen van de 

dikrandtonderzwam in een loofboom 

niet zo bijzonder is, maar dat dit wel het 

geval is als hij in een Ginkgo zit. Immers 

een Ginkgo wordt nooit door schimmels 

aangevallen. 

Boom als plaaggeest
De Ginkgo wordt niet alleen lastig 

gevallen door ‘lastposten’, de boom 

‘plaagt’ zelf ook. Het is opvallend dat 

stadsvogels deze soort mijden als 

zij volop in blad zitten. Auto’s die in 

de Albrecht Dürerstraat onder deze 

boom staan worden nooit bevuild met 

uitwerpselen, dit in tegenstelling tot 

elders onder bomen geparkeerde wagens 

(pers. med. J. Lever). Zodra de bomen in 

de herfst hun bladeren laten vallen gaan 

de vogels er wel in zitten. Mogelijk geven 

de bladeren een voor vogels ‘vieze’ 

geur af.

De Ginkgo kan zich heel goed handha-

ven in een stedelijke omgeving. Hoewel 

uit de hier gepresenteerde informatie 

duidelijk is dat deze soort niet onaantast-

baar is voor plaagorganismen kan wel 

worden gesteld dat het verstandig zou 

zijn Ginkgo ook in Leiden als straatboom 

te gebruiken. 

Kap
Ik ben dit verhaal begonnen met de 

‘Onverwotbare’ 
Ginkgo biloba

Hans Warren (1921-2001) in ‘Te vellen boom’  

De takken staan voor h laatst gekend
bruin tegen strakgpannen blauw.
Een paarse lentewolk stijgt zwevend
en felle valken krijten rauw om h horst in de wiegende kruin.
Werklieden in bleekblauwe kielen
trekken de stue staaldraad schuin
en zon blijft op een  zaagblad wielen.
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blikseminslag in een Ginkgo. Het gaat 

om de eerder genoemde Ginkgo in Het 

Plantsoen. Het was een forse boom 

en werd eind van de jaren negentig 

door de bliksem getroffen en begon 

daarna van bovenuit te rotten en hol te 

worden. De renovatie van Het Plantsoen 

die een aantal jaren geleden heeft 

plaatsgevonden heeft deze boom ook 

geen goed gedaan. Ook heeft de boom 

last van de schimmel (de paddenstoel). 

Op diverse plaatsen onderaan de stam 

waren de vruchtlichamen zichtbaar. De 

boom zou er niet dadelijk aan dood gaan 

maar mogelijk wel zwakker worden en 

daarom wilde de gemeente hem kappen. 

Dat  vond ik erg jammer omdat ik graag 

wilde volgen hoe de paddenstoel in 

de stam zich zou ontwikkelen. Zou 

de boom de schimmelinfectie kunnen 

overleven? De gemeente heeft hem 

toen op mijn verzoek op ca. 2,5 meter 

hoogte afgezaagd. In het voorjaar 

van 2008, op een zonnige dag, werd 

voor deze Ginkgo het gedicht van 

Hans Warren werkelijkheid. “De takken 

‘stonden’ voor het laatst getekend bruin 

tegen strakgespannen blauw” toen de 

werklieden langs kwamen om hem om te 

zagen.

Uitlopen
In het verleden heeft een Ginkgo een 

opmerkelijke aanval overleefd. Een 

Japanse notenboom was de enige boom 

die na de atoombom op Hiroshima op 6 

augustus 1945 nog overeind stond. Op 

1 km afstand van de bominslag stond 

een Ginkgo naast een Japanse tempel. De 

tempel werd vernietigd maar de zwaar 

beschadigde boom liep weer uit zonder 

belangrijke deformaties. Die boom is nu 

beschermd en wordt beschouwd als een 

symbool van hoop. De trap van de nieuw 

gebouwde tempel heeft men eromheen 

gebouwd. 

advertentie

Ook de Ginkgo in Het Plantsoen is 

geweldig gaan uitlopen. Slapende 

okselknoppen in de stam zijn 

geactiveerd en daaruit zijn twijgen 

tevoorschijn gekomen. De stam wordt nu 

omringd door allerlei twijgen, een enkele 

is zelfs ca 2,5 meter lang. Uiteraard zijn 

de paddenstoelen nog aanwezig. Een 

enkele twijg wordt zelfs omringd door 

zo’n zwam (zie foto). Een jonge twijg 

is niet sterk genoeg om zich door deze 

harde paddenstoel te boren. Daarom 

moet de zwam rond de twijg zijn 

gegroeid. Zal de boom net als de Ginkgo 

uit Hiroshima de ‘aanval’ overleven? 

We wachten het af. Maar het is wel een 

bijzonder verschijnsel dat zich aan de 

rand van onze wijk heeft voorgedaan.   <
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Mevrouw Ruigrok (91) en haar 
oudste dochter Lida (61) wonen 
sinds 1951 op de Melchior 
Treublaan. Zij kijken terug op de 
periode waarin vader, moeder en 
acht kinderen in de huiskamer 
een waar orkest vormden. Buren 
stonden vaak voor het raam te 
luisteren en mee te zingen. 

Mevrouw Ruigrok bracht haar jeugd door 

aan het Rapenburg en later in de Hugo 

de Grootstraat. Het ouderlijk gezin telde 

vier kinderen en mevrouw Ruigrok was 

van jongs af aan geïnspireerd door haar 

vader (kleermaker van beroep) die viool 

speelde en een prachtige stem had. Zij 

begeleidde hem altijd op de piano. Dat 

instrument bespeelde ze ook in het ope-

rettegezelschap Crescendo. Die muzikale 

achtergrond kwam haar van pas tijdens 

de kweekschoolopleiding in een internaat 

in Amsterdam. Ze haalde daar ook een 

extra Handvaardigheidakte. 

Ze koos bewust voor het Bijzonder 

Lager Onderwijs. In 1938 ging ze – 19 

jaar oud – werken bij de Liduinaschool 

aan de Zoeterwoudesesingel. “Daar 

konden ze mijn muziek en creativiteit 

extra goed gebruiken.” Ze leerde 

daar haar toekomstige man kennen 

die ook onderwijzer was en net als 

zij dol op muziek. Ze organiseerden 

muziekavonden en kinderoperettes op 

school. In de oorlog nam zij zijn klas 

waar toen hij ondergedoken zat om aan 

de Arbeitseinsatz te ontkomen. Tien jaar 

lang waren ze collega’s maar langzaam 

groeide er meer. In 1947 trouwden ze. 

“Zoals dat toen ging, werd je op de dag 

dat je trouwde ontslagen. Maar ik bleef 

tot de komst van mijn eerste kind wel 

helpen op school.” In 1948 werd oudste 

dochter Lida geboren. In die eerste jaren 

woonde het jonge gezin in bij haar 

ouders in de Hugo de Grootstraat. 

Altijd buiten spelen
Pas voor de geboorte van het derde kind 

in 1950 verhuisden ze naar de Melchior

Treublaan. Toen er eenmaal acht kin-

deren waren werd het krap. De vier 

jongens sliepen elk in een hoek van de 

zolder, Lida kreeg als oudste dochter de 

balkonkamer op de eerste verdieping, de 

ouders sliepen in de voorkamer en Lida’s 

drie zusjes in één kamertje op diezelfde 

verdieping. 

Het muzikale gezin van 
de Melchior Treublaan 

•  Groentekar van Maarten van ’t Zelfde met kinderen Ruigrok 1960.
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Lida herinnert zich nog hoe de omgeving 

er toen uitzag. “De spoordijk lag wat 

verder van het huis dan nu het geval is. 

Daarvoor lag een sloot vol met eendjes, 

kikkers en allerlei kleine spannende 

beestjes. Er waren veel kinderrijke gezin-

nen in de buurt en de kinderen zaten 

graag vlak langs de slootkant. Soms viel 

er zelfs iemand in.” De begroeiing was 

ruiger dan tegenwoordig. Voor de sloot 

stond hoog gras met daartussen lage 

struiken. “Je kon je er heerlijk verstop-

pen. Het laatste stuk van de Melchior 

Treublaan voor de Franchimontlaan lag 

nog braak en ook daar was het heerlijk 

schooieren. We waren altijd aan het 

buitenspelen en vergaten de tijd.

We plasten soms in onze broek omdat 

we zo druk aan het spelen waren.” Begin 

jaren zestig werd het spoor dichter naar 

de huizen van de Mechior Treublaan 

verplaatst, verdween de sloot en was er 

lange tijd een kaal veld.

Lida vermaakte zich zo goed met spelen 

dat ze niet eens naar de kleuterschool 

ging. Zij en de vijf op haar volgende 

kinderen gingen het eerste, vierde en 

vijfde jaar van de lagere school naar de 

Heilig Hartschool aan het Levendaal en 

het tweede en zesde haar naar de Petrus-

school aan de Lorentzkade. De twee 

jongste kinderen gingen naar de Don 

Boscoschool aan de Fanchimontlaan, 

een Finse school. 

Mevrouw Ruigrok werkte niet meer 

buitenshuis vanaf Lida’s geboorte. Ze 

leefde haar voorliefde voor muziek 

en handvaardigheid uit in het eigen 

gezin. Het grote kindertal had niet te 

maken met hun Katholieke achtergrond. 

“Ik vond kinderen gewoon heel leuk, 

zegt mevrouw Ruigrok, “Mijn man zei: 

‘Zo heb ik steeds meer spelers in ons 

huisorkest’.” Haar man speelde cello en 

mevrouw Ruigrok begeleidde hem op de 

piano, Lida speelde viool. Alle kinderen 

hadden een instrument. De jongste 

dochter trommelde mee en ontwikkelde 

daardoor veel ritme gevoel. “Mijn ouders 

speelden van alles. Vader was vooral 

klassiek gericht, maar moeder speelde 

even graag liedjes van de Beatles op de 

piano. Buren stonden vaak voor het raam 

te kijken, te luisteren en mee te zingen.”

Deuren stonden altijd open
Volgens Lida waren de contacten met 

buren vanzelfsprekend. Men zat niet 

bij elkaar op bezoek, maar liep gemak-

kelijk even binnen. “Ik herinner me dat 

mijn moeder voor mij een leuk rokje van 

crêpe had gemaakt voor Koninginne-

dag. De buurvrouw had me er buiten in 

gezien. Ze liep ons huis binnen en ging 

gelijk naar boven naar mijn moeder om 

te vragen of ze de kunst mocht afkijken 

voor haar dochters. Deuren stonden altijd 

open. Leveranciers zetten hun spullen 

ook gewoon voor de deur als er niemand 

thuis was.”

“Er kwamen kleurrijke leveranciers langs 

zoals een mandenmaker met een stapel 

manden aan een tuig op zijn rug. Die 

spuugde zijn pruim uit op de stoep 

voor je neus. En er was een handelaar 

in aardappelschillen met een hondenkar. 

Groenteman Maarten van ’t Zelfde kwam 

met paard en wagen waarop stond: ‘Het 

fijnste dat Hollands tuin U biedt, is wat 

u op deze wagen ziet’. Mijn zus Margriet 

mocht altijd mee om het paard naar de 

wei te brengen.”

In de loop van de jaren zestig kwamen 

er veel nieuwe bewoners. Het onbekom-

merde vertrouwen verdween. “Deuren 

gingen dicht en mensen gingen meer op 

hun spullen letten.”

40 jaar vrouwenkoor
Eind jaren zestig was mevrouw Ruigrok 

uit de kleine kinderen en wilde lid wor-

den van het net opgerichte vrouwenkoor 

van de Petruskerk. Daar had men liever 

jonge aanwas. “Alweer een ouwe knar”, 

zei de toenmalige dirigent tegen meneer 

Van Harteveld de drogist. Die was lid 

van het al jaren bestaande herenkoor en 

stond er naast om de ledenwerving te 

begeleiden. Deelname aan het vrouwen-

koor was ook tegen de zin van haar man 

die zijn vrouw graag thuis had om samen 

muziek te maken. “Ik ga gewoon”, zei 

mevrouw Ruigrok vastbesloten. In 2008 

ontving ze uit handen van de pastoor een 

insigne voor 40 jaar lidmaatschap van 

het vrouwenkoor. 

Meneer Ruigrok was naast de muziek in 

opeenvolgende periodes druk bezig met 

schilderen en fotograferen. In de periode 

voor zijn pensioen ging hij zelf violen 

bouwen tot hij verlamd raakte als gevolg 

van een herseninfarct in 1975. Ook toen 

bleef hij graag naar muziek luisteren, 

herinnert Lida zich. “Hij was altijd blij dat 

hij goed verzorgd werd door mijn moe-

der en mij en hij zei tegen mijn moeder 

vlak voor zijn dood in 1985: ‘Als jij ook 

bovenkomt, spelen we gewoon verder’.” 

De acht kinderen hebben de liefde voor 

muziek als erfenis meegekregen. Lida 

doet veel met muziek in haar werk op de 

St. Josephschool en alle anderen spelen 

nog steeds een instrument.    <

•  Musicerend gezin 1958.

•  Voor het huis 1951.
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Wetenschap en kunst zijn al eeuwen 

met elkaar verweven. Bij de oprichting 

van wat nu de Koninklijke Nederlandse 

Academie van Wetenschappen (KNAW) 

is, had de kunst al een eigen afdeling 

binnen die academie. Tegenwoordig wordt 

kunst gedoceerd op academisch niveau 

(kunstacademie), zijn er universitaire 

studies kunstgeschiedenis en zie je bij 

kunstenaars eenzelfde bevlogenheid 

als bij wetenschappers. Had ik ooit de 

wetenschappers/kunstenaars familie 

Kamerlingh Onnes (Heike, Menso, Harm) 

met u besproken, nu ga ik de familie Van 

de Sande Bakhuyzen aan u voorstellen. 

Een familie van sterrenkundigen, schilders 

en... een Leidse burgemeester.

Hoofdpersoon
Hoofdpersoon is Hendrikus Gerardus 

van de Sande Bakhuyzen. Hij wordt op 

2 april 1838 geboren in Den Haag als 

zoon van landschapsschilder Hendrikus 

van de Sande Bakhuyzen en broer van de 

schilders Julius en Gerardina van de Sande 

Bakhuyzen. Het is een familie waar de 

kunst intensief wordt beoefend.

Vader Hendrikus van de Sande Bakhuyzen 

(Den Haag, 2 januari 1795 – Den Haag, 

12 december 1860) is etser, tekenaar en 

kunstschilder. Tevens is hij Lid van het 

Haags Tekengenootschap. Zijn specialiteit: 

romantische landschappen (met vee). In 

1822 werd hij lid van de Kunstacademie 

te Amsterdam. Hij trouwde met Sophia 

Wilhelmine Kiehl. Hendrikus kan gezien 

worden als één van de voorlopers van de 

‘Haagse school’.

De oudere broer van Hendrikus Gerardus 

is Julius van de Sande Bakhuyzen (Den 

Haag, 18 juni 1835 – Den Haag, 

21 oktober 1925). Hij is kunstschilder 

en etser. Hij kreeg les van zijn vader 

en studeerde aan de Koninklijke 

Academie van beeldende Kunsten. 

Hij schilderde portretten en (vooral) 

landschappen. Hij kan gezien worden 

als een vertegenwoordiger van de 

Haagse School. Ook was hij lid van 

diverse kunstenaarsverenigingen en 

medeoprichter van de etsclub van de 

‘Pulchri Studio’. In 1871 won hij een grote 

Koninklijke medaille voor zijn werk ‘de 

vijver in het Haagse Bos’.

De oudere zuster van Hendrikus Gerardus, 

Gerardina Jacoba van de Sande Bakhuyzen 

(Den Haag, 27 juli 1826 – Den Haag, 

19 september 1895),  schilderde en 

aquarelleerde vooral fruit en bloemen. 

Samen met haar broer Julius bestierde 

Hendrikus Gerardus

van de Sande Bakhuyzen
In deze rubriek wordt een 
professor, naar wie een straat in 
de wijk is vernoemd, uitgelicht. 
Deze keer is dat Gerardus van de 
Sande Bakhuyzen. Bronnen:

De Leidse Senaatskamer 

(Blok ea.); 

De Leidse Sterrewacht, 

vier eeuwen wacht bij dag en 

nacht (van Herk, Kleibrink, 

Bijleveld);

De wiekslag van hun geest 

(Otterspeer);

Groenesteeg, een historische 

begraafplaats in Leiden 

(Moerman);

Het Leidse Pluche 

(ver. Jan van Hout);

Jaarboekje Vereniging Oud 

Leiden jaargang 1919;

Royal Astronomical Society;

Wikipedia;

Winkler Prins Encyclopedie.

• Portret van H.G. van de Sande 

Bakhuizen.
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zij het atelier van hun vader na diens 

overlijden. In 1861 kreeg zij een 

erelidmaatschap van de Koninklijke 

Academie voor Beeldende Kunsten 

te Amsterdam. In 1876 was ze 

medeoprichtster van de Hollandsche 

Teekenmaatschappij, waarna ze zich, 

net als haar broer Julius aansloot bij het 

kunstenaarsgezelschap ‘Arti et Amicitiae’.

Sterrenkunde
Hendrikus Gerardus begint zijn studie in 

Delft waarna hij Leiden verkiest om bij 

de grote Frederick Kaiser sterrenkunde 

te gaan studeren. In 1863 promoveert hij 

en aanvaardt een baan als leraar aan het 

Utrechtse en later het Haagse Gymnasium. 

In 1867 wordt hij hoogleraar toegepaste 

natuurkunde aan de ‘Polytechnische 

School’ te Delft. Als in 1872 Frederick 

Kaiser (die bijna eigenhandig in 1861 

het nieuwe Sterrewachtcomplex op het 

toenmalige Hortusgebied uit de grond 

had gestampt en toen al Van de Sande 

Bakhuyzen wilde inlijven als observator) 

komt te overlijden is Van de Sande 

Bakhuyzen degene die Kaisers leerstoel na 

enkele maanden overneemt. En niet alleen 

de leerstoel, ook de dagelijkse leiding 

over de Sterrewacht komt op Hendriks 

schouders te rusten. Dit resulteert al snel 

in een aantal moderniseringen van het 

instrumentarium.

Tussen het lesgeven – ook avondcolleges 

– en zijn onderzoeken door wordt een 

aantal grote projecten (mede) onder zijn 

leiding tot een goed einde gebracht zoals 

de ‘waterpassing van Nederland’ en de 

onderhandelingen over het vastleggen 

van de sterrenhemel op de gevoelige 

plaat de zogenoemde ‘Carte du Ciel’. 

Hoewel Leiden uiteindelijk niet deelneemt 

aan de Carte du Ciel, leidt dit toch tot 

de aanschaf van een astrofotografisch 

instrument. Wel wordt de astrofotogra-

fie (fotografie van de hemelobjecten) in 

Leiden geïntroduceerd en naar een hoog 

peil gebracht.

Samen met zijn broer Ernst Frederick doet 

Hendrik veel onderzoek naar sterparal-

laxen (sterstanden ten opzichte van 

de aarde en de zon in de verschillende 

jaargetijden, waaruit de afstand berekend 

kan worden).

Ernst Frederik van de Sande Bakhuyzen 

(Den Haag, 8 januari 1848 – Den Haag, 

3 maart 1918) is net als broer Hendrikus 

sterrenkundige. Hij studeert werktuigkun-

de en komt ook op de Leidse Sterrewacht 

terecht. Zijn sterke punten zijn onder 

meer de berekeningen die in 1912 leidde 

tot de juiste voorspelling van de zonsver-

duistering op 17 april die in de omgeving 

Maastricht het best te zien zou zijn. Na 

het emeritaat van zijn grote broer neemt 

hij het directeurschap van de Sterrewacht 

op zich in 1909. Een jaar later wordt hij 

buitengewoon hoogleraar.

Emeritaat
Het emeritaat van Hendrikus komt dus 

in 1908. Het was in die tijd gebruikelijk 

om op 70-jarige leeftijd de functie neer te 

leggen. Voor de opvolging wordt even aan 

de Groningse hoogleraar J. C. Kapteyn ge-

dacht, maar toen die te kennen gaf er geen 

heil in te zien werd de veel jongere Willem 

de Sitter voorgedragen. Toen Ernst Frederik 

kwam te overlijden nam De Sitter ook het 

directoraat van de Sterrewacht op zich. 

Misschien vallen Van de Sande Bakhuyzens 

prestaties een beetje in het niet bij wat 

Kaiser en De Sitter voor de Leidse sterren-

kunde hebben betekend, maar toch is zijn 

harde werken beloond: zo kreeg Hendrik 

bijvoorbeeld in 1904 een eredoctoraat 

aangeboden door de Universiteit van 

Cambridge en vielen hem vele andere 

onderscheidingen ten deel.  De door hem 

bewerkstelligde samenwerking met an-

dere observatoria in de wereld, en vooral 

die van Zuid Afrika, hebben zijn leerlingen 

in staat gesteld om hun kennis aanmerke-

lijk te vergroten.

In 1923 – hij was toen 85 – overlijdt Hen-

drikus Gerardus van de Sande Bakhuyzen 

in Leiden en wordt begraven in het fami-

liegraf op Groenesteeg bij zijn in 1885 

en 1896 overleden kinderen Marie (werd 

3 jaar) en Henri (17 jaar) en zijn in 1910 

overleden echtgenote Geertruida van 

Vollenhoven. Hij liet twee dochters en één 

zoon achter. Bijzonder is dat deze zoon 

– Adriaan – de toekomstige burgemeester 

van Leiden zou worden. 

Adriaan van de Sande Bakhuyzen (Leiden, 

18 april 1874 - Leiden, 23 april 1951) 

was burgemeester van Leiden van 1927 

(als opvolger van N. C. De Gijselaar, één 

van Leidens populairste burgervaders) tot 

1941. Toen werd hem door de bezetter 

de wacht aangezegd en werd hij door de 

NSB’er De Ruyter van Steveninck vervan-

gen. Na de oorlog heeft Mr. Adriaan van 

de Sande Bakhuyzen tot 1 januari 1946 

nog een aantal maanden zijn burgemees-

terstaak vervuld. Daarna moest hij om 

gezondheidsredenen afhaken en hij ging 

hij met pensioen. Naast zijn burgemees-

terschap was hij lid van onder meer de 

3 October Vereniging, Vereniging Oud 

Leiden en Vereniging Koninginnedag 

Leiden. Zoals gebruikelijk was Adriaan in 

zijn functie als burgemeester ook curator 

van de Universiteit Leiden.  <

• Fotografische refractor. Hiermee 

zijn veel fotografische opnames van 

het gesternte gemaakt om daarna 

de fotografische platen in alle rust 

te kunnen bestuderen. Foto: H. 

Elstgeest

• Schematische weergave voor 

fotografie met lange sluitertijden. 

De kijker draait in zekere zin tegen 

de richting van de draaiing van de 

aarde in om het te fotograferen 

object in het brandpunt te houden. 

Illustratie: H. Elstgeest



Leiden, één van de grote universiteits-

steden in die tijd stelde zich in de jaren 

na de publicatie van de theorie het meest 

terughoudend op in de acceptatie. Toch 

veranderde er in de loop der tijd iets. In 

1875 werd onder luid gejuich bekend 

gemaakt dat de universiteit besloten had 

Darwin een eredoctoraat te verlenen.

Links
In Leiden zijn diverse links met Darwin 

te leggen. Eén daarvan is de Darwinweg 

waar op 24 november 2009 het straat-

naambordje is onthuld. In onze wijk is een 

aantal straatnamen genoemd naar hoog-

leraren die met Darwin contact hadden of 

die zich in zijn theorie hebben verdiept. 

Zij hebben ongetwijfeld invloed gehad op 

de acceptatie ervan in Leiden. Coenraad 

Jacob Temminck ((1778-1858) de eerste 

directeur van het vroegere Rijksmuseum 

van Natuurlijke Historie (nu Naturalis) cor-

respondeerde met Darwin en ook Jan van 

der Hoeven (1801-1868) schreef met hem. 

De laatste moest absoluut niets van de 

evolutietheorie hebben. Ook de botanicus 

Willem Frederik Reinier Suringar (1832 

-1898), was geen voorstander van de 

evolutietheorie. Hij stichtte een botani-

sche school in Leiden, die studenten aan-

trok als Melchior Treub ((1851-1910), ook 

geen volgeling van Darwin), Hugo de Vries 

(1848-1935) en Martinus Willem Beijerinck 

(1851-1931). 

Hartelijk
De Vries correspondeerde met Darwin 

en bezocht hem in 1878. Aan zijn 

grootmoeder, Louise Reuvens-Blussé 

(1801-1896) die toen in de Breestraat 

woonde, schreef hij: “Ik heb Darwin 

gesproken. Ik heb hem bezocht en ben 

zoo vriendelijk, ja zoo hartelijk door hem 

ontvangen, als ik mij in de verte niet had 

durven voorstellen.” 

Darwin ging in de loop der jaren grote 

waarde hechten aan erfelijkheid, het 

doorgeven van eigenschappen van 

ouders aan kinderen. Hoe dat kon heeft 

hij nooit geweten. De Tsjech Gregor 

Mendel (1822-1884) (Leiden heeft ook 

een Mendelweg) heeft dat ontdekt. De 

Vries werd omstreeks 1900 één van de 

herontdekkers van 

de theorie van 

Mendel. Beijerinck 

speelde daarbij een 

zeer grote rol. Hij 

was in het bezit van 

de publicatie van 

Mendel en wees 

in 1900 De Vries 

daarop.

Toen in 1878 

Darwin voor zijn 

69steverjaardag 

vanuit Nederland 

een album kreeg 

met portretten 

van zijn aanhangers leverde ook 

de scheikundige Jacob Maarten van 

Bemmelen (1830-1911) een foto.

Darwin in Leiden
Ik heb mij het afgelopen jaar in Darwin 

verdiept. Als resultaat van mijn interesse 

verschijnt op 24 november het boek 

‘Darwin in Leiden’; een zoektocht naar 

de connecties tussen Leiden en Darwin 

(uitgeverij Ginkgo, prijs € 17,50, ISBN 

978-90-71256-10-3). Zoals hiervoor 

verteld herinnert onze wijk in de 

naamgeving van straten aan een aantal 

hoogleraren die contact hebben gehad 

met Darwin.   <

‘Darwin in de Professoren- en 
Burgemeesterswijk’

door Rinny E. Kooi

Wereldwijd wordt dit jaar herdacht dat 
Charles Darwin (1809-1882) 200 jaar 
geleden werd geboren en 50 jaar later, op 
24 november 1859, zijn grote werk ‘On the 
Origin of Species’ publiceerde. Na twintig 
jaar puzzelen, tobben en aarzelen durfde 
hij zijn ‘tree of life’ eindelijk bekend te 
maken en werd daarmee de grondlegger van 
de evolutietheorie. Dat zorgde voor grote 
opschudding en tot op heden wordt erover 
gediscussieerd.

Advertentie
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M. van der Mark
     P.A.M. van der Salm
          F.J. van Bemmel-Haselhoff
               B.J.G. Verroen-Rouwenhorst

‘Uw bewegen 
     is onze zorg’

www.fysiotherapieleiden.nl
071-512 47 88

Lammenschansweg 10, 2313 DM Leiden
Roodenburgerstraat 1a, 2313 HH Leiden

kijk ook eens op www.profburgwijk.nl
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Wijkvereniging

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: hendrikvansandick@hetnet.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

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@ziggo.nl
Voorzitter: C. Monfils
Kanaalstraat 1 - 2313 NN Leiden
Telefoon: 512 08 59
Overige bestuursleden:
Joke Lefebre (penningmeester)
Gerrit Mets (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 Bureau Zuid 
Vijf Meilaan 153b - 2321 RK Leiden
Telefoon: 0900 - 8844

Politie

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

ActiVite
Simon Smitweg 8 (hoofdkantoor) - 2353 GA 
Leiden - Postbus 149 - 2350 AC Leiderdorp - 
Telefoon: 5161415 - www.activite.nl
Locaties in de Profburgwijk:
Burggravenlaan 250 - 2313 GG Leiden
Van Vollenhovenkade 75 - 2313 GG Leiden
Telefoonnummers:
Voorlichting en Preventie: 514 89 18
Uitleen (hulpmiddelen): 512 18 94
Thuiszorg: 514 89 24
(Consultatiebureau-diëtiste-
gezondheidscontroles-cursussen) 
Postbus 149 - 2350 AC Leiderdorp
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
Rijnsburgersingel 60 - 2316 XX Leiden
Postbus 569 - 2300 AN Leiden
Telefoon: 522 20 25

Servicepunt Woonomgeving
Telefoon: 071 - 516 5501, ma. t/m vr. van 
7.30 - 17.00 u. Bezoekadres: Admiraal 
Banckertweg 15, ma. t/m vr. van 7.30 - 17.00 u.
E-mail: woonomgeving@leiden.nl

B4Kids Peuterpalet
Oppenheimstraat 4b  - 2313 JE Leiden
Telefoon: 516 04 44
B4Kids De Basisbende
Oppenheimstraat 2-6 - 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 - www.nieuwbrunhilde.nl
Chr. gymnastiekvereniging D.O.S.
Telefoon: 589 40 93 - www.dos-leiden.nl

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

Religie

De Buurt

Scholen
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• Gas
• Water
• Sanitair
• CV installatie
• Riolering
• Alle dakbedekkingen

Vrijblijvend een prijsopgaaf
Geen voorrijkosten!

V.d. Waalsstraat 19b • 2313 VB Leiden
Tel.:  071 - 528 43 49
Fax:  071 - 528 43 51

5168080071

de laat
kromhout

+
makelaardij o.g.

Lammenschansweg 76
2313 DP Leiden
Telefoon 071 - 516 80 80

Planciusplantsoen 26b
2253 TS Voorschoten
Telefoon 071 - 579 31 00
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Full Service Makelaar

071 5168080 funda logo
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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 

Colofon 
De Wijkkrant is een uitgave van de Vereniging 

Professoren-  en Burgemeesterswijk te Leiden. 

Hoofd- en eindredactie: Rob Beurse 

Redactie: Thomas van Duin en Rob Beurse

Kopij en informatie: redactie@profburgwijk.nl

Internet: www.profburgwijk.nl Webmaster: Frans Hoek

Vaste medewerkers: Alfred Dernison, Coco Hoek, 

Hans Elstgeest, Jacqueline Weeda, Frans Hoek, 

Marian Rappoldt, Marjolein Morée, Rinke Berkenbosch, 

Rinny E. Kooi, Titia Buddingh, Maaike Verschuren.

Foto’s en illustraties: Coco Hoek, Frans Hoek, 

Jos Versteegen, Rinny E. Kooi, Rob Beurse. 

Ontwerp en Layout: 

www.beau-design.nl (06-511 63 780) 

Druk: Druno en Dekker Oplage: 3.750 ex.

Wijkkrant 46 komt uit in april 2010. 

Deadline kopij: 8 maart 2010.
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Kiek in de pot
uw traiteur

Dagverse maaltijden
Party-schalen Buffetten

High-tea’s Soiree’s

Diners Lunchgerechten

Delicatessen Kaasspecialiteiten

Hogewoerd 79  •  2311 HG Leiden
Tel 071 - 512 0608

www.winkelstandinbeeld.nl

Kiek in de Pot heeft voor
de feestdagen een folder 
met smakelijke menu’s 
samengesteld.
Bestellingen zijn op de 
kerstdagen af te halen.
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Het radioprogramma ‘Vroege Vogels’ 

meldde onlangs dat onze buurt last 

heeft van een tot voor kort onbekende 

mierensoort: de ‘plaagmier’.

De Lasius Neglectus  nestelt zich net 

als andere mierensoorten onder de 

straattegels. Specifiek voor deze soort 

is echter dat ze zich ook graag in huis 

vestigen.

Ze maken daarbij soms gebruik van on-

orthodoxe routes, zoals elektriciteitsbui-

zen. Er zijn wel opeenhopingen van dode 

beesten aangetroffen in stopcontacten 

en wanddozen. Een enkele keer veroor-

zaken ze, door zo’n route te kiezen, kort-

sluiting. Andre van Loon van Naturalis 

vertelt dat de plaagmier waarschijnlijk 

afkomstig is uit het gebied rond de 

Kaspische zee. In de jaren 70 is het dier 

ontdekt en beschreven in Budapest. 

De verspreiding  gebeurt meestal via 

potgrond. In onze contreien moeten ze 

ook reeds lang aanwezig zijn. Al tien 

jaar geleden is er een bestrijdingsactie 

uitgevoerd bij huizen in de Roodenbur-

gerstraat. Op dit moment beslaat hun 

territoir in  onze omgeving ongeveer vijf 

hectare, voornamelijk in de Burgemees-

terswijk met in de Professorenwijk een 

strook langs de Lorentzkade. De bestrij-

ding is lastig, omdat er in een nest meer-

dere koninginnen aanwezig zijn. Wanneer 

de overlast te groot wordt en gewone 

middeltjes als lokdozen en mierenpoeder 

niet helpen kan men professionele hulp 

inroepen. Deze maakt gebruik  van een 

gel die in de toegang van de mieren-

nesten wordt gespoten. Zo nodig kan 

men contact opnemen met het Service-

punt Woonomgeving (071- 5165501) 

Plaagmier lastig te bestrijden

Winnaar fotowedstrijd

door Alfred Dernison

Michiel Bots won met deze foto, die tijdens de 

vrijwilligersdag vanaf de St. Petruskerk is genomen, de 

eeuwige roem door plaatsing in onze Wijkkrant. De jury 

was het unaniem eens: een mooie foto van de wijk, met 

op de achtergrond de dreiging van de horizonvervuiling. 

De muur zorgt voor een effectieve geleiding naar het 

onderwerp. Ook de symmetrische subtiele  schaduwen van 

de schoorsteentjes geeft de foto een heel apart karakter. 

Michiel: gefeliciteerd.

Marian Rappoldt
De Sitterlaan 75
Tel.: 5135142 of 5661405
E-mail: info@alchemillatuinontwerp.nl
www.alchemillatuinontwerp.nl

Folder op aanvraag

Gemeenteraadsverkiezingen 
Leiden 3 maart 2010
Wijkvereniging organiseert groots verkiezingsdebat op

dinsdagavond 2 maart 2010 in de aula van het Stedelijk 

Gymnasium aan de Fruinlaan. Zaal open: 19.30 uur.

Met: verkiezingsmarkt, verkiezingsdebat met alle deelnemende 

politieke partijen en peilingen aan het begin en einde van 

de avond. Over: thema’s die voor onze wijk van belang 

zijn, zoals: Ringweg Oost, verkeersveiligheid rond de 

scholen, sluipverkeer, parkeerbeleid, sportvoorzieningen, 

groenbeleid, openbare veiligheid, beschermd stadsgezicht en 

verbouwingsvergunningen en hoogbouw rond onze wijken.


