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In de aanloop naar het WK vroegen we 

ons af hoe oranje onze buurt zou gaan 

kleuren. Om dit in kaart te brengen heb 

ik gedurende het WK mijn renparcours 

verlegd van het Cronesteynpark naar de 

stoep in de wijk. Verder heb ik regelmatig 

in de buurtwinkels gevraagd hoe de 

verkoop van ‘oranje waar’ verliep. 

Vlak vóór het begin van het WK zag 

ik al joggend hier en daar versiering 

verschijnen: vlaggetjes in voortuinen, 

banieren met hup-holland-hup aan 

huizen, grote en kleine beessies geplakt 

op ramen en voetbalgogo’s geëtaleerd 

in vensterbanken. Gemiddeld genomen 

vertoonden ongeveer twee huizen per 

straat oranjekoorts. 

In die tijd fi etste ik ook een keer door de 

Kooi naar de Merenwijk: hier waren hele 

straten en fl atgebouwen oranje ‘ontploft’. 

Daarbij vergeleken stak ‘onze’ versiering 

helaas wat magertjes af. Alhoewel... 

als uitzonderingen noem ik hier graag 

de Rijndijkstraat en Kanaalstraat in de 

Rijndijkbuurt waar heel veel vlaggetjes 

vrolijk boven de straat wapperden en 

zelfs bomen en lantaarnpalen oranje 

waren verpakt. 

Drogist Van Harteveld hield WK-

kortingsdagen. Het personeel liep in 

oranje shirts en op de displays bij de 

kassa’s was van alles te vinden: oranje 

hairsprays, vlaggetjes, rood-wit-blauwe 

schminkstiften en dergelijke. 

En verder...

14

Het WK voetbal is al weer enkele maanden voorbij en wat waren het prachtige 

weken. Eén krant kopte terecht in vette letters ‘Zilvervloot: uitzinnig onthaal 

Oranjehelden’. Al was het natuurlijk wel even een kater dat het goud aan onze 

neus voorbij ging. 

door Margot Lodewijk

Oranjekoorts 
in de wijk
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Het is zo maar weer voorbij. Zo zit je 

heerlijk in je wel verdiende de zon en 

zo ben je weer gewoon aan het werk. 

Maar je bent er wel een paar weken 

tussenuit geweest. Zo gaat het ook met 

het maken van dit blad. De vakantie 

viel dit keer bijzonder moeilijk in het 

productieproces. Moeilijk, maar het 

is toch weer gelukt. We hebben weer 

een blad vol met interessant nieuws 

uit heden en verleden. Natuurlijk staan 

we stil bij het overlijden van Marjolein 

Morée, partner van Thomas van Duin en 

eindredacteur van onze Wijkkrant. Verder 

blikken we terug op de oranjegekte 

in onze wijk. Ja, inderdaad,  ook onze 

Professoren- en Burgemeesterswijk 

ontkwam niet aan die rage. Het viel ons 

op dat er een fl ink aantal bestuurders 

van onze stad in de wijk woont. We 

hebben het voornemen om steeds een 

van hen op basis van een interview aan 

het woord te laten. Roos van Gelder bijt 

het spits af. We hebben het weer eens 

uitgebreid over de plaagmier. Genieten 

na van Koninginnedag en memoreren 

de 4 mei herdenking op de zeemanlaan. 

Nieuw is onze rubriek ‘Nieuw in de wijk’. 

Redactioneel
‘t Is weer voorbij
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Weer opkrabbelen

Afgelopen zomer is het toch gebeurd: 

mijn partner Marjolein is overleden. Ik 

zeg ‘toch’ omdat haar wilskracht en hoop 

lange tijd de levensmotor bleven. Maar 

de laatste strohalm brak en haar ziekte 

overwon. Zo werd afscheid plotseling 

onvermijdelijk. Een langere lijdensweg is 

haar bespaard gebleven, dat geeft troost. 

Mijn dochter en ik kunnen nog steeds 

nagenieten van de laatste gezamenlijke 

zomerse dagen thuis. 

De blijk van medeleven van zovelen, ook 

uit onze wijk, doet heel goed. Het draagt 

ongetwijfeld bij aan het weer opkrab-

belen. Erg persoonlijk om dit hier te mel-

den, maar voor mij een logische opening 

van een column in de toestand waarin ik 

mij nu bevind.

De zomer van 2010 zal voor mij altijd 

een speciale lading houden, dat begrijpt 

u. De vrijwilligersdag was dit maal na de 

zomer en luidde het volgend seizoen in. 

Fijn om al die enthousiaste vrijwilligers 

van onze wijk samen te zien en hen in 

het zonnetje te zetten. Het maakt mij 

blij en motiveert om mijn rol als voorzit-

ter van de wijkvereniging weer te gaan 

oppakken.

De overgang naar de herfst is aan-

staande. Altijd een 

sentimenteel moment. 

Zeker dit maal zal 

dat niet zo makkelijk 

verlopen voor mij. Maar 

ik weet mij gesteund 

door mijn wijkvrienden, 

dat helpt.

Weet u wat ook helpt? 

Het vooruitzicht dat 

we in 2011 het duizendste lid mogen 

begroeten. Kom op, doe mee, word lid! 

Zie de achterpagina.

<

Eén verkoopster vertelde: ‘De hoeden 

zijn al uitverkocht, en ook de hairsprays 

lopen hard, maar de vlaggetjes verko-

pen we een stuk minder. Ik denk dat de 

meeste mensen eerder zichzelf dan het 

huis oranje tooien.’ 

De eerste wedstrijd Nederland-Denemar-

ken was onder schooltijd en werd zowel 

op de Lorentz- als de Josephschool op 

de digiborden in de klas getoond. De 

kinderen verschenen in passende kledij, 

voorzien van schmink, oranje haren en 

onvolprezen supermarktgadgets als plet-

terpetten, beessiessjaals, vuvuzela’s, en 

dergelijke (alleen de Bavariajurkjes heb ik 

niet gezien). 

Naarmate Oranje meer wedstrijden 

won, was dit ook te zien in de wijk, zo 

constateerde mijn dochter tevreden. In 

de buurtwinkel van Vahmeijer waren de 

oranjeschnitten en vruchtenkoekjes in 

oranje en nationale driekleur van bak-

ker Visser niet aan te slepen. Alleen het 

postkantoor - met een bescheiden WK-as-

sortiment – gaf aan dat de verkoop maar 

matig liep. 

Mijn verjaardag was tijdens de kwartfi na-

le Nederland-Brazilië: het bezoek kwam 

voor een groot deel pas na de wedstrijd, 

omdat onze televisie niet groot en breed 

genoeg was. Zelf hoorden we – al happen 

klaarmakend in de keuken - op de radio 

de doelpunten net wat eerder vallen dan 

de tv-kijkers in de zitkamer. Later op de 

avond vertelden gasten verhalen over 

de sfeer bij het grote scherm bij Molen 

de Valk, waar jong en oud gebroederlijk 

naar de wedstrijd hadden gekeken (over 

vier jaar ook een groot scherm op de 

Zeemanlaan?). 

Inmiddels was de schoolvakantie begon-

nen en overwon Oranje zonder al teveel 

problemen Uruguay. Op de dag van de 

fi nale vertrokken we naar Oostenrijk. We 

kwamen veel auto’s tegen met compleet 

oranje gezinnen en zagen dat beesies 

ook bij zo’n 160 kilometer per uur op de 

auto te blijven plakken. Het grappigste 

vond ik de auto waar een leeuwenstaart 

uit de koff erbak stak. Het was natuurlijk 

mogelijk geweest dat die dag Nederland 

en Duitsland in de fi nale tegenover elkaar 

hadden gestaan: was iedereen dan ook 

zo uitbundig uitgedost de Autobahn 

opgereden?

We keken de fi nale in een Oostenrijkse 

kroeg met veel Duitsers en Oostenrij-

kers, die allemaal voor Spanje bleken 

te zijn. Wij vormden met z’n vijven een 

kleine oranje enclave. Alle gele kaarten, 

de karatekick en andere ongein: we 

hadden liever thuis op de bank met de 

buren naar de wedstrijd gekeken. Na 

de reguliere speeltijd zijn we maar naar 

onze hotelkamer gegaan. Ik begreep een 

dag later van een buurvrouw dat het 

tijdens de wedstrijd in de wijk erg rustig 

was geweest. Uitbundig wilde het na het 

einde van de wedstrijd natuurlijk ook niet 

meer worden.

Ik heb met veel plezier naar alle WK-

versieringen gespeurd. Vergeleken met 

de Kooi had het uitbundiger gekund, 

maar de oranjeroes is zeker niet aan de 

wijk voorbij gegaan. Al zaten ‘we’ voor 

het grootste deel gewoon liever met 

een oranje hoed op het hoofd en een 

oranjeschnitt binnen handbereik naar alle 

spannende wedstrijden te kijken.  <

We spreken met mensen die net nieuw in 

onze wijk zijn komen wonen. Wat vinden 

ze ervan, hoe bevalt het ze... Daarnaast 

is er, los van de gebruikelijke rubrieken, 

voor vele zaken de wijk aangaande 

aandacht. Ik wens u veel leesplezier.  <

Rob Beurse, hoofdredacteur

> Vervolg voorpagina

kijk ook eens op www.profburgwijk.nl
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DINSDAG, VRIJDAG 
EN ZATERDAG

Hoek Lammeschansweg / Koninginnelaan

Voor al uw groenten 
en fruit

Wij verzorgen ook fruit bij:

Kinderdagverblijven, 
op basisscholen en op het werk

Kijk op www.olyerhoekgroenteenfruit.nl
telefoon: 06  - 53 682 282

4

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.

Het najaar is begonnen, 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
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Donderdag 22 juli 2010 overleed op vijf 

en vijftigjarige leeftijd Marjolein Morée, 

partner van Thomas van Duin. Een 

onvoorstelbaar droevige gebeurtenis. 

Marjolein en Thomas kwamen in 

1994 vanuit de Leidse binnenstad als 

beginnend gezin wonen op de Van de 

Sande Bakhuyzenlaan. Ze voelden zich 

er meteen thuis.  Marjolein had net als 

Thomas vanuit hun studies geschiedenis 

en sociologie veel belangstelling voor 

de mensen om hen heen. Daar kwam 

Marjoleins belangstelling voor taal nog 

eens bij. De rubriek Buurtherinneringen 

in onze Wijkkrant was het gevolg. Een 

rubriek die zowel bij de mensen die in 

deze wijk geboren en getogen zijn als bij 

mensen die belangstelling hebben voor 

deze wijk een bestseller was. Ik houd 

van deze rubriek. Het schetst de basis 

en geeft fl eur aan de geschiedenis van 

deze wijk. Het geeft de mensen en hun 

omstandigheden weer zoals ze waren. 

Niet te veel geromantiseer, de waarheid 

was goed genoeg. Heerlijk. En al die 

verhalen gingen nooit over haar, maar 

altijd alleen maar over de mensen die 

ze interviewde. Want zo was Marjolein. 

Nooit op voorgrond, maar wel heel 

belangstellend en doelgericht.

Daarnaast deed Marjolein samen met 

mij de eindredactie  van de Wijkkrant. 

Alleen kan ik het niet. Ze hield van taal. 

Hoe schrijf je de dingen en hoe komen 

ze over. Ik zette, zoals we dat noemden, 

de woorden op mijn manier achter elkaar 

in de overtuiging dat dat goed was en zij 

ging daar nog eens dunnetjes overheen 

met min of meer strenge verbeteringen 

of subtiele suggesties. Zo van: is dat niet 

een beetje erg kort door de bocht, of nou 

zo komt die man er wel heel slecht uit. 

Ze redde me, want hoewel ik van alles 

met taal heb, ben ik een buitengewoon 

slechte ‘herlezer’ en ‘corrector’, zeker 

waar het mijn eigen stukken betreft. 

Ze redde me. Zelfs toen de gevolgen van 

haar ziekte ernstiger en ernstiger werden 

zei ze: geef maar hier... ik vind het fi jn 

om te doen. 

We zullen Marjolein vreselijk missen, 

maar in haar Buurtherinneringen zullen 

we haar altijd blijven ontmoeten.  <

Rob Beurse

Marjolein 
Morée

In memoriam

Doelgericht en effectief
www.picocommunicatie.nl
T: 0651163780 - E: rob@picocommunicatie.nl

 Conferenties
 Evenementen groot en klein (ook privé)
 Communicatie: van concept tot implementatie
 Fotografie
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Altijd
de liefde

voor de

taal

gekregen

gegeven

als een glimlach

ontmoeten

begroeten

de woorden

ons

een blijvende

ontmoeting

met jou
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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

Dodenherdenking 2010

Bestuurlid van onze Profesoren- en 

Burgemeesterswijk, Hanneke van der Veen, 

hield een mooie herdenkingstoespraak. Zij 

memoreerde dat vorig jaar mevrouw Jos van 

der Voort, dochter van de oude drogist Van 

Harteveld, op de plek stond waar haar vader 

in 1946 samen met de wijkbewoners de 

bevrijdingsboom plantte. “Nu, 65 jaar na de 

bevrijding, staan wij hier weer of misschien 

beter: nog steeds, met elkaar.” 

Zij vertelde dat ze met mevrouw Van der 

Voort in Katwijk uitkijkend over de einde-

loosheid van het strand en de golven stil 

had gestaan bij de vraag waarom we willen 

herdenken. “Wat beleven we eraan, wat is 

de zin van herdenken... na 65 jaar?” En ze 

concludeerden dat het enerzijds de traditie 

van het ritueel was, maar ook, en waar-

schijnlijk vooral, omdat onze voorgeschie-

denis, de verhalen van onze ouders, onze 

grootouders, overgrootouders, ons hele 

voorgeslacht onlosmakelijk met onszelf zijn 

verbonden en ons hebben gevormd tot wie 

wij zijn. “Hoe stevig zijn de wortels als je 

door Rob Beurse

Op 4 mei, ’s avonds om 
zeven uur, kwamen ongeveer 
veertig wijkbewoners 
bij elkaar voor een korte 
herdenkingsplechtigheid. 
Zoals elk jaar werden 
de slachtoff ers van de 
Tweede Wereldoorlog 
op 4 mei herdacht bij de 
bevrijdingsboom op de 
kruising Zeemanlaan-
Lammenschansweg. David 
en Charlotte Landheer legden 
namens de wijkvereniging 
een krans ter nagedachtenis.

Een sfeervolle, hartverwarmende 
herdenking
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In een deel van onze wijk heerst al 

25 jaar een mierenplaag. Niet van 

de gewone zwarte mier, de Lasius 

niger, maar van een speciale, de 

Lasius neglectus. Neglectus betekent 

onopgemerkt. Deze soort was lang 

onopgemerkt aanwezig en werd bekend 

door een rapport uit Boedapest. Deze 

mieren zijn bruin en iets kleiner dan onze 

vertrouwde zwarte mieren en ze hebben 

een andere kolonieopbouw. Ook hebben 

ze veel eierleggende koninginnen, die 

in het nest paren en niet uitvliegen. 

Nieuwe nesten worden gevormd door 

afsplitsing van dochternesten. Daardoor 

bestrijkt deze mier snel een enorm 

oppervlak. Behalve in Leiden zijn ze ook 

in Wassenaar, Katwijk, Son en Maastricht 

gesignaleerd.

De Lasius neglectus komt vooral in 

de bewoonde omgeving voor, onder 

tegels en stenen, op de grens van 

muren. Enorme zandophopingen tonen 

hun aanwezigheid. De nabijheid van 

bomen als linde, berk, beuk en esdoorn 

is voor de vestiging belangrijk. Ze 

verzamelen daarin de zoete afscheiding 

van bladluizen. Je ziet hen in colonne 

omhoog klimmen en weer neerdalen. 

Maar gezegd moet worden dat de 

‘gewone’ mier dat ook doet. 

Plaagmieren
De werksters van de plaagmieren 

dringen daarnaast massaal de huizen 

binnen. Op zoek naar voedsel, en 

ook naar warmte en vochtigheid voor 

nestgelegenheid. Nesten zitten vaak in 

de spouwmuren, rond de waterleidingen 

en elektriciteitbuizen. De mieren 

zie je in badkamers lopen en dode 

exemplaren kom je onder schakelaars 

en in stopcontacten tegen. Als je die 

weg zuigt, vind je een paar weken later 

opnieuw een lading. Geen wonder dat ze 

plaagmieren worden genoemd.

Verspreiding
Een natuurlijke barrière vormen wegen 

en watergangen. Daarom worden ze 

soms slechts aan één zijde van een 

straat gevonden. Mensen helpen zelf 

een handje mee met het verspreiden 

door binnen hun leefgebied potgrond, 

gewortelde planten en plantenbakken 

te verplaatsen, waarin een deel van een 

nest zit. 

Bestrijding
Uitroeien is vrijwel onmogelijk. De 

gewone mier is hier hun enige vijand. 

Instanties voor bestrijding van dierplagen 

van de gemeente en het ministerie van 

VROM zijn er bij betrokken geweest. 

Beheersen tot een dragelijk niveau is de 

enige optie. 

Beperken kan door voedselbronnen 

af te sluiten, bomen en struiken met 

bladluis te verwijderen of rupsenlijm 

rond de stam aan te brengen. Ook zijn 

er lokmiddelen, te koop bij tuincentra en 

drogist. Werksters dragen de giftige gel 

het nest in om koninginnen en larven te 

voeren. Het is raadzaam de lokdoosjes in 

een vroeg stadium te gebruiken. Helaas 

komen we meestal pas in actie als we 

overal mieren zien krioelen.

Door deze mieren geplaagde 

wijkbewoners worden aangeraden geen 

planten uit hun tuin aan anderen te 

geven. Het gevaar zit in een klein hoekje.

<

Bron: 

Entomologische Berichten 70(2)-2010 .

De overijverige Truus 
de Mier is ni  mijn 
favori e dier uit de 
fabeltjeskrant. Maar zij 
is geen laagmier. 

De plaagmier

Beheersen tot een 
dragelijk niveau is 
de enige optiedoor Riekje Renes

• De Lasius neglectus (=onopgemerkt) mier.

weet waar ze ontstaan zijn, als je weet wat 

en waar alles heeft plaatsgevonden toen je 

er zelf nog niet was? Je kunt daaraan een 

diep gevoel van zekerheid ontlenen.” 

Hanneke van der Veen sprak met haar over 

de jaren van de oorlog. Over de verwarring, 

de verbijstering, het onbegrip hoe het kon 

gebeuren. “Tja”, zei mevrouw Van der Voort 

peinzend, “voor iedereen die de oorlog 

bewust heeft meegemaakt blijven die jaren 

als een mijlpaal in hun leven gemarkeerd 

of is het zelfs de rode draad van hun leven 

geworden.” 

Hanneke had haar gevraagd naar wat de 

oorlog in haar leven veranderd had en ze 

antwoordde: “Het besef hoe groot de wereld 

is, dat we zoveel medemensen elders op 

deze wereld hebben en dat er zoveel over-

eenkomsten tussen ons bestaan.”

Hanneke vond dat ze samen een goed 

gesprek hadden gehad. “Verhalen uit de 

oorlog fascineren mij”, zei ze. “Verhalen zijn 

alles wat we hebben tegen ziekte en dood. 

Als er geen verhalen zijn is er niets”, zegt 

de Indiaanse schrijfster Leslie Silko over de 

verhalen van haar volk. Over de machtheb-

bers, die hun land in bezit hebben genomen, 

zegt deze schrijfster: “Hun kwaad is machtig 

maar niet opgewassen tegen onze verhalen. 

En dus proberen ze de verhalen te vernieti-

gen. Want dan zouden we weerloos zijn.”

Een volk dat ten onder dreigt te gaan door-

dat het land wordt afgepakt en de cultuur 

vertrapt, probeert moed en kracht te putten 

uit de oude verhalen. Zo ging dat ook met 

het Joodse volk. In tijden van onderdrukking 

en vervolging bleven de Joden weerbaar 

door hun Tora met de oude verhalen zoals 

die van Poerim en Pesach. Het feestvieren 

dat daarbij hoort is het samen gedenken van 

het ingrijpende gebeuren in het verleden 

met het oog op de toekomst.

Hanneke van der Veen sloot af met het 

voorlezen van een verhaal van Max Bolliger 

‘De Kinderbrug’.  <
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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!

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



Koninginnedag: 
een zonnig 
feest voor 
jong en oud

door Rob Beurse

De viering van Koninginnedag van de 

Professoren- en Burgemeesterswijk was dit jaar 

een ongekend succes. Vanuit een regenachtig 

begin ontwikkelde de dag zich tot een zonnig 

feest voor jong en oud. De kinderen hadden 

zich voor de kinderoptocht verkleed als prinses. 

Een stoet van schitterende prinsessen en 

prinsen was het resultaat, waar de prinses en 

de kikker niet bij ontbrak. Terwijl Jong K&G 

zich warm liep ging de warenmarkt van start. 

Het druilerige weer deerde niemand. Opgewekt 

werden stripboeken, kettingen, knuff els, platen, 

schilderijen, speelgoed, muziekinstrumenten, 

lego en ga zo maar door, zelfs wandelschoenen, 

aan de man en vrouw gebracht. Daarna, 

in een voorzichtig beginnend zonnetje: de 

kinderspelen. Wat een feest was dat. De 

kinderen en hun ouders en grootouders genoten 

met volle teugen. Thomas van Duin leefde zich 

geheel uit met het rad van avontuur en klokslag 

half drie was het tijd voor een sportoptreden van 

Groen-Wit: een spectaculaire springdemonstratie 

gevolgd door een actie voor het goede doel 

en een workshop voor de kids: gezamenlijk 

springen op een 15 m lang springkussen. Wie wil 

dat nou niet. Daarna een korfbalworkshop van 

Trigon, een voetbalkooi-toernooi, een hockey-

clinic en natuurlijk de ijzingwekkende klimwand. 

Intussen stond de catering startklaar en werd 

het een zeer gezellige middag. Een middag die 

naadloos overging in de traditionele dansavond 

met veel, heel veel muziek. Los daarvan als een 

soort rode draad liep de ledenwerving door de 

dag. De heren Bots zetten hun beste beentje 

voor, met als resultaat: 31 nieuw leden. Dat 

betekent dat er de komende 14 maanden nog 

94 leden bij moeten komen voor we aan de 

1000 zijn. Wij zijn er klaar voor. U ook?  <
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door Rinke Berkenbosch

‘Een 
enorm 
draag-
krachtige 
wijk’

Organiserend vermogen
De Professoren- en Burgemeesterswijk, 

waar Roos van Gelderen nu alweer zo’n 

17 jaar woont, komt in het stadhuis wel 

eens ter sprake, maar incidenteel. “De 

Professoren- en Burgemeesterswijk is 

enorm draagkrachtig”, zegt ze. “Daarmee 

bedoel ik niet dat er rijke mensen wonen. 

Ik bedoel dat er behoorlijk wat zelf-

organiserend vermogen in die wijk zit. Er 

zijn veel activiteiten die door de mensen 

zelf georganiseerd worden. Het jaarlijkse 

festijn op Koninginnedag bijvoorbeeld. 

Er is een actieve wijkvereniging. Leiden 

heeft ook wijken met problemen: overlast 

op straat, groepen mensen die tegenover 

elkaar staan, gebrek aan sociale cohesie. 

Zulke vraagstukken spelen in de 

Professoren- en Burgemeesterswijk veel 

minder.”

“Maar ook als een wijk van zichzelf veel 

draagkracht heeft, dan moeten wij als 

gemeente niet zeggen: die zoeken het 

voortaan zelf maar uit, want daar loopt 

het wel. Er moet een basis zijn én blijven. 

Daar ben ik heel alert op. Het mag niet 

zo zijn dat een wijk bij het gemeente-

bestuur buiten beeld raakt omdat het er 

wel goed gaat.” 

Bermuda-driehoek
Enige tijd geleden heeft de gemeente 

zogenoemde districtstraden in het leven 

geroepen, bedoeld als een enigszins of-

ficieel platform voor gedachtewisselingen 

tussen de gemeente aan de ene kant en 

vertegenwoordigers van verschillende 

‘districten’ binnen de stad aan de andere 

kant. Naar verluidt is het de bedoeling 

deze districtsraden nu weer af te schaf-

fen. Of toch niet?

“Een beetje flauw natuurlijk, maar dat 

zit niet in mijn portefeuille. Volgens mij 

worden die districtsraden pas afgeschaft 

als er iets anders voor bedacht is. Toch 

moet ik zeggen dat ik er ook als raadslid 

al mijn bedenkingen bij had. Voordat je 

het weet zit daar een hele batterij ambte-

naren bij, en ben je allemaal vertraging 

en bureaucratie aan het organiseren. We 

schieten niet zoveel op met ingewikkelde 

structuren. Het helpt niet om dikke nota’s 

te schrijven. Mijn stellige overtuiging, 

en ook het uitgangspunt van dit college, 

is dat wij veel slagvaardiger moeten 

omgaan met initiatieven vanuit de stad, 

dat er vanuit de gemeente vertrouwen 

wordt gegeven. Als gemeente moet je zó 

in elkaar zitten dat goede ideeën gehoor 

vinden. Die mogen niet verdwijnen in de 

Bermuda-driehoek van de gemeentelijke 

organisatie. En of zo’n goed idee nu van 

een clubje individuele inwoners komt, of 

van een wijkvereniging, of van zoiets als 

een districtsraad – dat maakt niet uit.”

Niet om te slijmen...
“Ik vind het heel belangrijk dat er vanuit 

de wijken zelf actief gesignaleerd wordt 

wat beter moet. Ik vind het ook heel be-

langrijk dat de wijken en de gemeente er 

vervolgens gezamenlijk de schouders on-

der zetten. Kom niet aan met: gemeente, 

dit is ons probleem, los dat eventjes voor 

ons op. Zo’n houding wil ik niet.”

“Niet om te slijmen of zo, maar ik vind 

de wijkvereniging van de Professoren- en 

Burgemeesterswijk wel een voorbeeld 

van hoe een wijkvereniging zou moeten 

functioneren: actief op allerlei gebieden, 

veel vrijwilligers, betrokken bij de klei-

nere én grotere onderwerpen. Het zijn in 

het algemeen heel redelijke mensen, die 

bereid zijn over de schutting te kijken. 

De wijkvereniging is bijvoorbeeld wel-

licht niet blij met die Ringweg-Oost, maar 

ik merk dat men er oog voor heeft dat 

er ook andere wijken zijn die nu grote 

problemen hebben met het verkeer.”

Reële blik
Hiermee is overigens niet gezegd dat 

de Professoren- en Burgemeesterswijk 

aanspraak kan maken op een voorkeurs-

behandeling, en dat de gemeente voor 

elk initiatief meteen een zak met geld 

tevoorschijn tovert. “Als lokale overheid 

kun je niet altijd ja zeggen. Wat jullie wil-

len mag eigenlijk niet, maar doe het toch 

maar – dát kan niet. En als gemeentebe-

stuur moeten we natuurlijk ontzettend 

oppassen dat we niemand bevoordelen.”

“Neem zoiets als de medische heroïnever-

strekking. Dat speelde een tijdje geleden 

[toen Roos van Gelderen raadslid voor 

de SP was en nog geen wethouder, red.]. 

Het is een uitgekauwd voorbeeld. Maar 

wel typisch iets waarop geen enkele wijk 

zit te wachten. In de Professoren- en 

Burgemeesterswijk wonen veel hoog 

opgeleide mensen. Dan zit je al snel om 

de tafel met een advocaat, een psychia-

ter, enzovoort. De weerstand wordt dan 

heel anders onder woorden gebracht 

dan in andere wijken, maar daar is die 

weerstand net zo groot. In zo’n situatie 

moet je als bestuurder goed opletten: 

hoe interpreteer ik die bezwaren, wat zit 

erachter? Het gaat om de inhoud van de 

argumenten, niet om de manier waarop 

ze naar voren worden gebracht. Als 

bestuurder moet je een afweging maken. 

Objectief, transparant, toetsbaar. Een 

wijkvereniging komt op voor haar wijk. 

Dat is logisch, daar zijn ze voor. Maar als 

gemeente moet je naar het grotere be-

lang kijken, met een reële blik: komt die 

medische heroïneverstrekking niet in de 

Professoren- en Burgemeesterswijk, dan 

zal het toch in een andere wijk moeten 

gaan gebeuren.” 

Actief
Actief signaleren, zelf meewerken aan 

oplossingen, over de schutting kijken. 

Zijn deze ingrediënten aanwezig, dan 

zijn initiatieven van inwoners en wijk-

verenigingen van harte welkom bij de 

wethouders die sinds mei in het stadhuis 

zetelen. “Ach, dat is op zichzelf mis-

schien niet zo veel anders dan voorheen”, 

constateert Roos van Gelderen. “Maar 

mijn intentie, en die van het hele college, 

is om het waar te maken.”  <

Van de vijf Leidse wethouders wonen er vier in 
de Professoren- en Burgemeesterswijk. Roos van 
Gelderen (SP) is één van hen. “Het mag niet zo zijn 
dat een wijk bij het gemeentebestuur buiten beeld 
raakt omdat het er wel goed gaat.”

Over 
Roos van 
Gelderen
Roos van Gelderen is geboren op 

26 juli 1963 in Ibadan, Nigeria 

(waar haar vader op dat moment 

als kinderarts werkzaam was). 

Vanaf 1964 woonde zij in Leiden, 

in Oegstgeest, en weer in Leiden. 

Ze volgde de hbo-opleiding 

Jeugdwelzijnswerk, begon in 1988 

in buurthuis Stevenshof, en werd 

later projectleider jeugdbeleid bij een 

provinciale organisatie.

In 2001 werd Roos van Gelderen lid 

van de SP. In maart 2006 werd ze met 

2500 voorkeursstemmen gekozen in 

de gemeenteraad. Als raadslid was ze 

actief op het werkterrein waarvoor ze 

sinds mei 2010 wethouder is: jeugd, 

zorg en welzijn. Daarnaast is zij 

verantwoordelijk voor personeel 

& organisatie.

Roos van Gelderen woont sinds 

1993 in de Professoren- en 

Burgemeesterswijk. Ze is getrouwd 

en heeft twee dochters van 14 en 

17 jaar. 

Wethouder en wijkbewoner 
Roos van Gelderen (SP)
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Beklommen we de vorige keer in het 

voorprogramma de toren van de 

St. Petruskerk, deze keer was het de 

bedoeling dat we een rondleiding zouden 

krijgen in het nieuwe ROC-gebouw dat  

– en dat zal de meesten wijkbewoners 

niet ontgaan zijn – achter het stationnetje 

Lammens in het Lammenschanspark 

gebouwd wordt. Hoog tornen de 

toekomstige leslokalen boven ons uit en 

bepalen daarmee tamelijk nadrukkelijk 

onze horizon. Een leuk vooruitzicht, 

dat bezoek, maar helaas ondanks het 

grote enthousiasme van de schoolleiding 

wilde de aannemer op zaterdag niet 

(mee)werken en verdween dit onderdeel 

van het programma. Gelukkig niet 

helemaal, want de rondleiding kan alsnog 

doorgaan, maar dan wel in groepjes van 

tien belangstellenden en uitsluitend door 

de week. Frans Hoek heeft de taak op 

zich genomen de mensen die dit willen 

op een lijst te zetten en e.e.a. verder met 

hen te regelen.

Jeu de boules
Meteen aan de hapjes dus maar. 

Dat bleek geen enkel probleem. 

Omstreeks 17.30 uur ging de middag 

offi  cieel van start. Rob Beurse sprak 

de lovende woorden over de inzet 

van de vrijwilligers, legde het ROC-

probleem uit, kondigde de barbecue 

aan en, natuurlijk, de traditionele jeu de 

bouleswedstrijd waar de hevig begeerde 

vrijwilligersbokaal te winnen was.

De deelnemers aan deze wedstrijd 

gingen uitsluitend voor de winst. Terwijl 

er veel gepraat werd, zo hoort dat nu 

eenmaal tijdens het jeu de boulen, 

speelden ze dat de stukken ervan af 

vlogen. 

Degenen die toekeken of gewoon 

gezellig met elkaar aan het kletsen 

waren, deden zich te goed aan de 

heerlijkheden die Rudmer en Hans op 

de barbecue bereidden. En voor de 

vegetariërs onder ons had Coco Hoek 

weer veel verrukkelijks klaar gemaakt. En 

de bar... die was de hele middag open.

Op de jeu de boulesbaan werd inmiddels 

de fi nale aangekondigd. Toeschouwers 

stroomden toe. De strijd ging tussen de 

echtelieden Gerda en  Jos Versteegen; dus 

er werd zeer geconcentreerd gestreden. 

En de winnaar was: Gerda Versteegen.

Na het uitreiken van de bokaal door 

voorzitter Thomas van Duin werd er nog 

eens extra op gedronken en daarna ging 

iedereen tevreden huiswaarts.  <

Vrijwilligers: 
bedankt!

Vrijwilligers

Het was weer gezellig druk op 
de jaarlijkse vrijwilligersmid-
dag die voor de derde keer 
gehouden werd. Meer dan 50 
vrijwilligers hadden zich aan-
gemeld voor deze feestelijke 
middag. Ze waren er bijna al-
lemaal en ook de bewoners van 
de woningen en fl ats aan het 
Professorenpad werden uitge-
nodigd en gaven gezellig acte 
de présence. 

door Rob Beurse

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.

GRO
EP

SP
RA

KT
IJ
K
VO

OR
FYSIOTHERAPIE

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•  En de winnaar was: Gerda Versteegen.
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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
Aantrekkelijke pakketaanbiedingen!

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

Loek Groenewegen. Kanaalweg 37

VERKEERSOPLEIDINGEN
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Optredens 
Lorentzhof 2010

TAXICENTRALE

ELTAX

071-521 21 44

Lorentszhof
Libertas Leiden
LorentszhofLorentszhof
Libertas LeidenLibertas Leiden

Dinsdag 7 september 14.30 uur Diavoorstelling Zwitserland

Woensdag 15 september 19.30 uur Het Leidse Jonge Meidenkoor

Donderdag 7 oktober 19.30 uur Muziek in Huis:
  Duo Heemsbergen & 
  Van Jaarsveld

Donderdag 14 oktober 19.30 uur Noordzeezangers

Donderdag 21 oktober 19.30 uur Dia-Reis-Show ‘Israël’

Woensdag 10 november 19.30 uur Pumps in blue

Zondag 21 november 14.30 uur De Sleutels

Donderdag 16 december 19.30 uur Candles

Wijzigingen voorbehouden.

Kunst over de Vloer 2011
In november 2011 vindt voor de zesde keer 

Kunst over de Vloer plaats. Met het klein-

schalige kunstfestival in onze wijk wordt in 

15 huiskamers een gevarieerd programma 

aangeboden. Buurtbewoners en anderen 

kunnen zo tussen de schuifdeuren genieten 

van klassieke muziek, vertelkunst en mo-

derne muziek. In 2009 waren er ongeveer 

350 bezoekers die gezamenlijk 550 keer 

een optreden hebben beluisterd.

Om het ook in 2011 tot een succes te 

maken, doet het comité hierbij een oproep 

voor ‘huiskamers’. Zijn er mensen die op 

een zondag in november 2011 hun huis-

kamer ter beschikking willen stellen? Als 

gastheer of -vrouw kunt u op die manier 

genieten van een (semi-)professioneel 

optreden thuis! We zijn met name op zoek 

naar huiskamers met een goede piano of 

vleugel en/of naar huiskamers die groot 

genoeg zijn om een aantal musici en 20 

gasten te herbergen.

Laten we er een prachtig evenement van 

maken!  <

U kunt u aanmelden bij:

kodv@profburgwijk.nl
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Spelen 
in de wijk 

door kinderogen

Speelschans
Bij de Speelschans (aan 

de Van Vollenhovekade 

in het Roomburgerpark) 

is het gezellig druk. 

Deze speeltuin wordt 

beheerd door de 

speeltuinvereniging en dat 

is merkbaar. De toestellen 

zijn goed onderhouden en 

er is een hoop te beleven: 

een brede glijbaan, een 

tokkelbaan, een 

klimkasteel. En heel veel ruimte om al je 

energie kwijt te kunnen. 

“Het is hier echt heel leuk hoor”, zegt 

Tim (8). “Als de zon gaat schijnen gaat 

misschien de pomp aan!” En hij wijst naar 

waterpomp in de hoek van de speeltuin. 

Op de speeltuin staat een BSO, dicht 

op zondag natuurlijk. En er is een 

beheerder waar limonade, koffi  e en 

ijsjes kunnen worden gekocht. Eén van 

de bestuursleden is bezig met wat klein 

onderhoudswerk. Hij vertelt dat er twee 

jaar geleden een nieuw drainagesysteem 

is aangelegd. Toch staan er, als het veel 

geregend heeft, nog wel eens plassen in 

de speeltuin. Maar vandaag niet, en de 

kinderen kunnen zich heerlijk uitleven.

Beijerinklaan
Het speeltuintje aan de Beijerinklaan is 

dan een beetje een teleurstelling. Het 

is er een beetje winderig, en vooral erg 

stil. Wel scoren de ‘fi etsjes’, een soort 

draaimolen met fi etsen, goed. “Dit is echt 

vet hoor, kijk hoe hard ze gaan”, gilt Kelly 

(5) die net aangekomen is.

De kruiptunnel is enige tijd geleden 

vervangen door een voetbaldoel en dat is 

een goede keuze. Het tunneltje stond 

altijd vol met water 

en het voetbaldoel heeft duidelijk 

aantrekkingskracht: als we even 

afwachten, verschijnen er twee jongens 

die al snel helemaal opgaan in ‘hun 

wedstrijd’.

Even verderop, eigenlijk net buiten 

de wijk, aan de andere kant van de 

kanaalweg ligt de waterplaats, waar 

met mooi weer veel wijkbewonertjes te 

vinden zijn. Maar vandaag niet. De zon 

laat zich niet zien en de vlotten liggen 

er verlaten bij, alsof ze wachten op de 

eerstvolgende zonnige dag. Maar zodra 

de zon gaat schijnen, zal het er – tussen 

het groen en in het water – ongetwijfeld 

weer een drukte van belang zijn.  <

Veel straten in onze wijk 
zijn omzoomd door groen, 
maar staan tegenwoordig 
óók vol met auto’s. Voor 
kinderen is er daardoor 
vaak weinig ruimte om te 
spelen. Gelukkig kent onze 
wijk een aantal speeltui-
nen. Een kleine rondgang 
gezien door kinderogen.

Bij de bakker
Op de kruising van de 

Lammenschansweg en de Zeemanlaan 

ligt een klein maar zeer populair 

speeltuintje. Het ziet er allemaal keurig 

uit en biedt precies wat de meeste 

kinderen graag willen: een glijbaan, 

een schommel en een wip. Maar heel 

bijzonder is het niet. Wel bijzonder is de 

bakker die op de hoek bij de speeltuin 

zit, en altijd wel een koekje overheeft. 

Maar niet op zondag natuurlijk. 

Twee meisjes gaan het speelhuisje in en 

de glijbaan af. Een gesprekje zit er niet 

in, maar het gelach spreekt boekdelen. 

Sinds enige tijd staat er een hekje om de 

speeltuin heen en dat is voor de ouders 

wel wat rustiger. “Een hele verbetering”, 

zegt één van de moeders. “Eerst konden 

kinderen zo de straat op schieten.”

De Mey van Streefkerkstraat
De Speelplaats aan de Mey van 

Streefkerkstraat 

ligt er op een niet 

al te zonnige zondag wat 

verlaten bij. “Ik vind het wel een beetje 

klein, maar wel fi jn”, zegt Sacha van 

zes. “Kijk, je kan als een aap aan het 

klimrek hangen”, roept ze ondersteboven 

hangend. Het pleintje is ruim, met een 

paar speeltoestellen. Alle toestellen 

worden uitgeprobeerd, en goedgekeurd. 

Iris (3) struikelt over de opstaande rand 

midden op het pleintje. Voor spelende 

kinderen is zo’n rand niet handig, getuige 

de schaafplek op haar knie. Maar het 

verdriet is al weer vergeten, want de 

wipkip is nu aan de beurt. De toestellen 

zijn wel aan een likje verf toe. 

In eerste instantie lijkt het vooral een 

leuk speelplaatsje voor kleintjes. Maar 

even later bewijzen Tjebbe (10), Bob (9) 

en Timon (8) het tegendeel. “We komen 

hier 

vaak hoor. Ik 

kom hier ook altijd met mijn oma als ze 

mij van de BSO haalt.” Binnen een paar 

seconden zijn ze bovenop het speelhuisje 

geklommen, om – zo lijkt het – de 

laatste nieuwtjes uit te wisselen. Even 

later wordt er door een paar jongens 

gevoetbald, en wordt de functie van 

het muurtje dat om de speeltuin staat 

duidelijk: er kan goed tegenaan geschopt 

worden, zonder dat de bal ergens door 

een ruit vliegt. En de wat merkwaardige 

boog op het plein is ineens voetbaldoel 

geworden. Volgens de jongens is de 

Speelschans bij de hockeyclub toch nog 

leuker. Die tip nemen we ter harte.

door Titia Buddingh
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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 behandelingen zoals harsen, massages 
en professionele fruitzuurpeelings, kunt u ook terecht voor een pedicure-
behandeling en defi nitieve ontharing met behulp van de diodelaser. Deze 

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

Probeer nu ook de DermarollerTM Therapie! Een revolutionaire 
natuurlijke huidverjonger op basis van microchirurgische needling. 

Check voor meer info: www.dermaroller.be

Van ‘t Hoffstraat 35  *  2313 SN Leiden *  071-5148043   
ineke@huidverzorgingsstudio.nl  *  www.huidverzorgingsstudio.nl 

*  Lid ANBOS 

Ineke de Graaf

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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Wist u dat Lorentzhof een Dagverzorging 

heeft, waar maandag t/m donderdag van 

’s morgens 9.00 uur tot ’s middag 15.30 

uur opvang en begeleiding geboden 

wordt aan wijkbewoners die hiervoor een 

indicatie hebben?

Dagverzorging biedt ondersteuning aan 

mensen die nog zelfstandig kunnen 

wonen met hulp van familie en/of 

thuiszorg. Als deze zorg te zwaar wordt 

voor het thuisfront of vanwege andere 

redenen, kan er een indicatie voor 

Dagverzorging aangevraagd worden.

Voor de deelnemers aan de Dagverzor-

ging begint de dag rond 9.30 uur met 

een kopje koffi  e of thee en de krant. Zo-

wel ’s ochtends als ’s middags worden er 

diverse activiteiten ondernomen. Natuur-

lijk zijn de wensen van de deelnemers 

daarbij leiding-

gevend.

Tussen de mid-

dag wordt er 

gezamenlijk 

warm gegeten 

en daarbij wordt 

natuurlijk reke-

ning gehouden 

met dieet- of 

andere wensen.

Wilt u hier meer 

over weten, 

bel dan met 

Lorentzhof, tel: 

071-5149545 

en vraag naar Trudie Methorst of kom 

gewoon even langs.

Eind mei was het 20 jaar geleden dat dirigent 

Mike van Booren de Cantorij van de Sint 

Petruskerk oprichtte. Daarvoor was hij 

dirigent van het jongerenkoor en het dames 

en herenkoor. Mike van Booren gebruikte dit 

moment om afscheid te nemen.

Peter van der Salm vond het tevens een goede 

gelegenheid om Van Booren eens in het zon-

netje te zetten. Er werd uitvoerig teruggeblikt 

op zijn loopbaan en verbondenheid met de 

Petrusparochie en hij werd bedankt voor zijn 

ongebreidelde inzet. 

Inmiddels is Van Booren al meer dan 50 jaar 

als dirigent aan de Petrusparochie verbonden. 

Reden voor pastoor Smith om hem te onder-

scheiden met de ‘Gouden Gregorius”.  <

Dagverzorging Libertas Leiden, 
locatie Lorentzhof

Mike van Booren 
neemt afscheid 
als dirigent 
van de Cantorij
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Veel mensen denken nog steeds 

dat bollen een heel gedoe zijn, 

omdat je ze na de bloei uit de grond 

moet halen, bewaren, en in het najaar 

opnieuw moet planten. Bovendien 

hebben de bekende bollen als tulpen 

en narcissen last van een slecht imago: 

tuttig, stijf, kakelbont en ouderwets. 

Dat is jammer, want veel bollen kunnen 

gewoon jarenlang vast in de grond 

blijven en eigenlijk is het vooral aan een 

‘verkeerd’ gebruik te wijten dat bollen 

niet mooi worden gevonden. Bovendien 

is er zo veel meer keus dan tulp, narcis 

en hyacint, en hoeft een tulp beslist niet 

knalrood of geel te zijn. 

Voorjaarsbloeiende bollen zijn over het 

algemeen afkomstig uit koudere stre-

ken. Voor een goede ontwikkeling heb-

ben ze een aantal maanden met tempe-

raturen onder de negen graden nodig. 

Na de bloei hebben ze juist behoefte 

aan veel warmte en licht. Onder invloed 

van fotosynthese ontstaan de suikers 

die in het volgende voorjaar voor 

bloemknoppen moeten zorgen. Daarom 

mogen het blad en de stengels van 

bloembollen nooit afgeknipt worden en 

moeten ze de tijd krijgen om rustig af 

te sterven. Wel moeten de zaaddozen 

worden weggehaald om te voorkomen 

dat alle 

energie in 

de zaadvor-

ming gaat zitten. 

Direct na de bloei 

kan eventueel wat 

organische mest worden 

gegeven. 

Verder is het van belang om de bollen 

diep genoeg te planten, minimaal twee 

keer de hoogte van de bol. Dan hebben 

ze meer ruimte om een goed wortel-

stelsel te ontwikkelen, minder last van 

concurrentie van omringende planten 

en minder kans op bevriezing. Na het 

planten beginnen de bollen direct met 

het vormen van wortels, maar daar 

hebben ze wel voldoende vocht voor 

nodig. Dus bij droog weer: gieten na 

het planten. Het plantseizoen loopt van 

eind september tot begin december. 

Bollen komen het best tot hun recht 

als ze gecombineerd worden met vaste 

planten: die komen in het voorjaar 

boven de grond met fris groen blad, 

terwijl de bloei meestal nog even op 

zich laat wachten. Tulpen en narcissen 

komen dan mooi uit boven al dat jonge 

blad. Met vroege bloeiers, zoals Brun-

nera, kan de bloei van planten en bollen 

trouwens samenvallen, zodat er mooie 

combinaties gemaakt kunnen worden. 

Andere goede combinatieplanten zijn 

Alchemilla, Geranium, Hosta, Bergenia 

en Dicentra. Lager blijvende bolletjes 

kunnen tussen lagere bodembedekkers 

worden geplant. Bijvoorbeeld krokussen 

tussen kruipend zenegroen.

Bij het planten van bollen krijg je het 

mooiste, natuurlijkste eff ect als je ze 

in royale hoeveelheden als pepernoten 

door de tuin strooit. De bollen plant je 

vervolgens op de plek waar ze terecht 

zijn gekomen.

De meeste bollen hebben een zonnig 

plekje nodig, maar ook voor meer 

schaduwrijke plekken is er genoeg 

keus. Vooral de lagere kleinbloemige 

narcissen doen het daar goed. Mooie 

soorten zijn ‘Jack Snipe’, wit met geel, 

en ‘Thalia’ met witte bloemen. ‘February 

Gold’ is de vroegste. De bekende 

‘Tête-à-Tête’, die vaak bloeiend in 

potjes te koop is, kan nadat het loof is 

afgestorven in de tuin geplant worden. 

Scilla’s, kievietsbloemen, sneeuwklokjes, 

wilde hyacinten en bosanemoontjes 

kunnen ook in de schaduw groeien. 

Op zonnige plekjes kun je de mooiste 

combinaties maken met tulpen in aller-

lei vormen en kleuren. Sieruien zijn ook 

prachtig in de zon. Allium afl atunense 

is een sterke soort. Jaar na jaar komt 

hij weer terug en zweeft dan met grote 

paarse bollen boven de borders. Heb je 

zin gekregen om bollen uit te zoeken? 

Ga dan op 15, 16 en 17 oktober naar de 

bollenmarkt van de Keukenhof. Naast 

de bekende bollen zijn daar ook veel 

bijzondere soorten te koop.  <

Bollentijd
Het tuinseizoen loopt al weer 
ten einde, maar dit is niet het 
moment om bij de pakken neer 
te gaan zitten. Dit is het moment 
om bollen te planten! Nu de tuin 
langzaam aan het instorten is, 
is het een troostrijke bezig-
heid om alvast na te denken 
over het komende voorjaar. 
Bollen geven straks als 
eersten weer kleur na de 
winter. Iets om naar uit te 
kijken. 

advertentie

Brecht Rutgers van der Loeff 
van de Sande Bakhuyzenlaan 17
2313 SG Leiden
06-14475366

info@voor-ouders.nl

De accommodatie van Sporting Trigon 

is te vinden aan de Zoeterwoudse-

singel/Cronesteynkade. Sinds een jaar of 

tien beschikt Sporting Trigon over twee 

kunstgrasvelden. Deze velden zijn ook 

geschikt om op te tennissen. Sporting 

Trigon beschikt over 4-all weatherbanen. 

Dankzij een inspanning van het Sportbe-

drijf Leiden beschikt de vereniging over 

een goede kunstverlichting, waardoor het 

tennissen in de avonduren mogelijk is.

Tennis
De mogelijkheid om te tennissen ge-

beurde tot nu toe op kleine schaal op de 

avonden, dat er geen korfbalactiviteiten 

waren. De vereniging wil het tennis meer 

structuur gaan geven en biedt vanaf 

oktober a.s. de mogelijkheid om op de 

tijden, dat er geen korfbalactiviteiten 

plaatsvinden, te kunnen tennissen. Met 

name voor niet korfballers in de directe 

omgeving. De vereniging wil op deze 

manier ook de 

band met de wijk 

versterken en 

voegt tevens een 

sportief en sociaal 

aspect aan het 

verenigings-leven 

toe. 

Concreet houdt 

het in dat er 

op alle dagen 

gedurende het 

(korfbal)winter-

seizoen lopende 

vanaf half oktober 

tot en met maart 

de mogelijkheid 

wordt geboden om te tennissen. 

Meer informatie over beschikbare dagen 

en tijden is binnenkort te vinden op de 

website van de vereniging: 

www.sportingtrigon.nl/tennis 

Randvoorwaarden
Hoewel enkele randvoorwaarden (gebruik 

kleedkamers, openstellen clubhuis, 

instellen afhangsysteem etc) nog nader 

moeten worden uitgewerkt (mede afhan-

kelijk van voldoende belangstelling), is 

een aantal zaken wel bekend. 

Men kan vrij tennissen, maar er wordt 

ook de mogelijkheid geboden om zich 

de tennisvaardigheden onder leiding van 

een ervaren trainer (Eric Noest) eigen te 

maken en men hoeft niet bevreesd te zijn 

gevraagd te worden om in te vallen in 

een korfbalteam...

Een tennislidmaatschap bij Sporting 

Trigon kost € 50,00 en € 5 euro 

inschrijfkosten. Inschrijven is 

mogelijk op het volgende mailadres: 

tennis@sportingtrigon.nl. Maar dat kan 

natuurlijk ook tijdens een bezoekje aan 

het terrein wanneer er gekorfbald wordt. 

Misschien nog wel leuker.  <

LKV Sporting Trigon is de hoogst 
spelende korfbalvereniging in 
Leiden. De club bestaat april 
2011 honderd jaar. In het kader 
daarvan zijn er gedurende het 
gehele korfbalseizoen (augustus 
2010 t/m mei 2011) diverse 
activiteiten om dat unieke 
gebeuren te omlijsten.

door Peter Preenen

Tennissen bij Sporting Trigon
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Het Stedelijk Gymnasium: ‘meer 
dan zes eeuwen ruimtegebrek’
Eén van de meest in het oog springende 

gebouwen in de wijk is het onderkomen 

van het Leidse Gymnasium. Dit fraaie 

bouwwerk is ontworpen door architect 

J. Neisingh. De klokkentoren, een echte 

blikvanger, en de fraaie hal binnen geven 

het gebouw een monumentaal uiterlijk. 

Ook het recent aangelegde amfi theater 

in de tuin aan de Burggravenlaan is 

een fraai stukje werk. Om het almaar 

groeiende leerlingenaantal onderdak te 

kunnen bieden, ontsierden noodlokalen 

de laatste jaren het gebouw. Daarom 

opende kort geleden een tweede (nieuw) 

schoolgebouw zijn deuren aan de andere 

kant van de stad.

Al vanaf het prille begin in 1358 is er 

geworsteld met de beschikbare ruimte. 

De school begon als parochieschool van 

de Pieterskerk aan de Hofweg (Lokhorst-

straat) in een onderkomen niet veel meer 

dan een schuur. Al snel werd duidelijk 

dat uitbreiding zeer gewenst was. Het 

moment van de eerste verhuizing kwam 

in 1431. De Groote School, zoals deze 

toen heette, nestelde zich in een pand 

een stukje verderop: hoek Lokhorst-

straat/Schoolsteeg. 

Ook hier moesten al snel aanpassingen 

verricht worden. In 1600 was dit onder-

komen zo ernstig in verval geraakt, dat 

het – op de plaats van het oude – ver-

vangen werd door een nieuw gebouw 

met zes lokalen en een auditorium. Dit 

gebouw staat nog altijd op die plaats 

en is nog steeds bij een groot deel van 

de Leidenaars bekend als de ‘Latijnse 

School’. 

Fruinlaan
In 1883 kreeg de Latijnse School een 

andere bestemming. Wat was namelijk 

het geval: in dat jaar werd - mede door 

de nieuwe wet op het hoger onderwijs 

van 1876 (splitsing van de klassen in 

een alpha- en bèta-afdeling) - onderdak 

gevonden in een spiksplinter nieuw pand 

(door stadsarchitect J.W. Schaap ontwor-

pen) aan de Doezastraat. Op het laatste 

stukje ‘ruïne van de ontploffi  ng van het 

kruidschip’. 

Maar ook hier groeide de school, inmid-

dels via Groote School en Latijnse School 

omgedoopt tot Gymnasium, na ruim 

een halve eeuw uit z’n jasje. Dit noopte 

het bestuur opnieuw tot het vinden van 

een groter onderkomen. Resultaat: de 

bouw van een nieuwe school in een 

nieuwe wijk aan de Fruinlaan, nota bene 

vernoemd naar één van de meest promi-

nente leraren van de school: Robert Fruin 

(later hoogleraar geschiedenis aan de 

Leidse universiteit).

Blijvende groei
Nadat de gestage groei van het aantal 

leerlingen in de jaren ‘50 van de vorige 

eeuw tot stilstand kwam en zelfs slonk, 

nam de groei van het aantal leerlingen 

in dit pand daarna snel toe waardoor 

het na korte tijd wederom zijn voegen 

barstte. De school zocht onderdak in 

de eerder genoemde noodlokalen én in 

schoolgebouwen aan onder meer de Du 

Rieustraat en de Asserstraat. Begin 2000 

werden deze dépendances weer verlaten 

omdat in het vroegere Boerhaave College 

aan het Noordeinde ruimte beschikbaar 

kwam. 

Met de komst van de nieuwe school 

in Leiden-Noord (van architect 

H. Hertzberger) is het pand aan het 

Noordeinde inmiddels overbodig 

geworden. Nu maar hopen dat het Leids 

Stedelijk Gymnasium, zoals het voluit 

heet, voorlopig weer even vooruit kan 

in het oude ‘Athena’ in onze wijk en het 

nieuwe ‘Socrates’ in Noord.  <

Bronnen:

- Meer dan zes eeuwen Leids Gymnasium (A.M. 

Coebergh van den Brink)

- Architectuur & monumentengids Leiden

- Van stadspolder tot beschermd stadsgezicht 

(ver. Prof/burgwijk, Th. Van Duin)
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de Anna Paulownaboom die met zijn 

drieën bij elkaar zouden zitten. Voor de 

bomen die ik heb bekeken - ook de Anna 

Paulownaboom staat in de Hortus - geldt 

het omgekeerde: in de trompetbooom 

zitten ze met zijn drieën, in de Anna 

Paulowna met zijn tweeën.

Bloemen
De bloemen zitten in een tros van ca. 

20 cm lengte; deze tros is vergelijkbaar 

met de kaarsjes van de paardenkastanje 

(Aesculus hippocastanum L.). Een 

bloemetje heeft een diameter van 4-5 

cm. De wit-crème bloemen hebben 

een klok-trompetvorm. Dat verklaart 

ook de naam. De kelk is onregelmatig 

gespleten en is tweelippig. De bovenlip 

heeft twee kleine lobben en de onderlip 

drie grotere. De bloem heeft vijf 

meeldraden en een tweelobbig stempel. 

Als de bloem net open is, wijken de 

twee stempellobben uiteen. Insecten, 

die bij de bevruchting een rol moeten 

spelen, worden met een zwakke zoetige 

geur gelokt. De kelkbodem heeft een 

honingmerk die een bloembezoeker, een 

insect op zoek naar nectar, de weg wijst. 

Dat honingmerk bestaat uit gele vlekken 

en strepen op de bloembodem en veel 

violette punten. Slechts twee meeldraden 

zijn goed ontwikkeld. Na insectenbezoek 

klappen de ontwikkelde meeldraden naar 

elkaar toe. 

In onze wijk staan ook trompetbomen 

die nooit de kans krijgen om te bloeien, 

bijv. de bomen in de voortuin van 

Meijerskade 4. Die zijn door kweek- en 

snoeiactiviteiten bolvormig: een stam 

met ‘een grote bal’ erop.

Allochtoon
De trompetboom is een allochtoon en 

hoort thuis in een aantal staten van de 

VS, o.a. Georgia, Florida, Alabama en 

Missisippi. De Indianen noemden hem 

‘kutuhlpa’. Daarvan is de geslachtsnaam 

Catalpa afgeleid. Zij gebruiken delen 

van deze boom als geneesmiddel. De 

soortnaam bignonioides komt van de 

hofprediker en bibliothecaris van de 

Franse koning Lodewijk XIV, Jean Paul 

Bignon (1662-1743). In 1694 werd het 

geslacht de Trompetboomachtigen, 

Bignoniaceae, naar Bignon genoemd 

door zijn beschermeling de botanicus 

Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708). 

Deze naamgeving vond plaats nog 

voordat deze soort in Engeland (1726) en 

Frankrijk (1754) werd ingevoerd. 

De boom moet al voor 1740 in Nederland 

zijn aangeplant want de vroegere 

hoogleraar-directeur van de Leidse 

Hortus, Adriaan van Royen (1704-1779), 

meldde in 1740 in zijn catalogus dat hij 

in de collectie aanwezig was. De huidige 

boom in de Hortus dateert van even voor 

1818 (Karstens, W.K.H. & H. Kleibrink, 

1982. De Leidse Hortus, een botanische 

erfenis. Uitgeverij Waanders, Zwolle). 

Hij hangt over de singel en is stevig 

verankerd. Deze soort kan zo’n 200 jaar 

oud kan worden. De Hortusboom is een 

echte bejaarde. Hij heeft ook ongeveer de 

grootte bereikt die voor deze soort staat: 

ca 15 m hoog en 15 m breed. Laten we 

hopen dat dit exemplaar – en de bomen 

aan de Roomburgerlaan – nog geen last 

krijgen van de relatief onschadelijke 

meeldauw, die de bladeren met een witte 

waas bedekt, of een andere schimmel, 

Verticillium, die maakt dat delen van de 

plant binnen enkele dagen afsterven. 

Daartegen is het snel wegsnijden van de 

zieke delen dan de enige remedie.

Winterkenmerk 
In haar debuutroman “De trompetboom” 

(2009, uitgeverij. G.A.van Oorschot, 

Amsterdam) geeft Hannah Munster 

In het voorjaar is de gele treurwilg 

(Salix x sepulcralis Simonk van de 

cultivar Chrysoma Dode) één van de 

eerste bomen die uitloopt en bloeit, en 

‘meldt’ dat de winter voorbij is. Er zijn 

ook bomen die veel later in het seizoen 

laten merken dat ze de winter hebben 

overleefd. Zo’n boom is de trompetboom 

Catalpa bignonioides Walter. Als deze 

boom uiteindelijk bloeit is de zomer al 

(bijna) aangebroken. Ook in de Leidse  

Hortus Botanicus staat aan de oever van 

de singel zo’n late uitloper.  Misschien 

hebben voorbijgangers wel eens gedacht 

dat deze boom aan het sterven was. Met 

zijn late bloei fopt hij ons. 

Uitlopen en tekenen
Deze keer heb ik de trompetboom 

uitgezocht om in de wijkkrant te 

bespreken. Dit voorjaar keek ik 

regelmatig naar twee bomen aan de 

Roomburgerlaan, die in de groenstrook 

van de speelplaats staan ter hoogte 

van de Colenbranderstraat.  Zoals 

gebruikelijk liepen de bomen niet vroeg 

uit en begonnen ze laat met bloeien, 

door het koude voorjaar zelfs extra laat. 

Ik moest de bloemen nog tekenen, zoals 

ik dat bij alle te bespreken bomen doe, 

en wilde dat in juni voorafgaand aan mijn 

vakantie doen. 

Op de dag van vertrek was er nog 

steeds geen bloemetje te zien. Ach, 

dacht ik, ik teken ze wel in Frankrijk. 

Toen ik in Normandië aankwam en 

daar trompetbomen zag, waren die al 

uitgebloeid. Hopelijk zou ik bij mijn 

thuiskomst nog een kans krijgen. Helaas, 

de bomen aan de Roomburgerlaan 

werkten niet mee. Ze waren al 

uitgebloeid en vormden al vruchten. 

Enkele peulen waren zelfs al 35 cm lang, 

wat een indrukwekkende groeisnelheid! 

Maar wat nu? In juni had ik gezien dat 

de trompetboom in de Hortus nog niet 

helemaal was uitgebot, en ook nog niet 

bloeide. Dat exemplaar bloeide gelukkig 

nog en zo kreeg ik het noodzakelijke 

tekenmateriaal. 

Bladeren
Al tekenend keek ik ook naar de 

bladeren. Die zitten met zijn drieën 

dicht bij elkaar aan een stengel. In mijn 

tekening van de bloem heb ik onderaan 

een blaadje getekend en tevens de 

stelen van de twee andere bladeren 

aangegeven. Soms zijn er slechts twee 

bladeren aanwezig maar dan is er vaak 

nog een lidteken van een onontwikkeld 

of afgestorven blad te zien. Binnen een 

bloemtros (zie tekening) is te zien dat 

de afzonderlijke bloemen ook vaak met 

z’n drieën bij elkaar zitten. De bladeren 

kunnen zo’n 25 cm lang worden. Ze 

zijn eirond, soms iets gelobt, kort 

toegespitst, de bovenzijde is glad, de 

onderzijde behaard en ze stinken als 

ze worden fi jngewreven. Het is bekend 

dat deze boom muggen en vliegen op 

een afstand houdt; dat zijn dus insecten 

die geen rol spelen bij de bevruchting. 

Kennelijk heerst rond de boom de geur 

die bij het wrijven vrijkomt. 

De bladeren van de trompetboom en 

de Anna Paulownaboom (Paulownia 

tomentosa (Thunb.) Steudel) lijken veel 

op elkaar. Soms wordt vermeld dat de 

bladeren van de trompetboom twee 

aan twee tegenover elkaar zitten, dit 

in tegenstelling tot de bladeren van 

advertentie

Als de tromp boom 
bloeit komt de zomer 

eraan! 

Hannah van Munster in “De tromp boom”

“De boom hing vol m  opengebloeide bloemen die 
in luimvormige boekett  en bij elkaar, naast, bo-
ven, onder me, om me heen hingen. De tromp -
bloemen waren wit b pikkeld m  paarse vlekj . 
Ze wasemden een stroperige gifzo e geur uit die 
me verdoof de en geruststelde. De grot e behaarde 
bladeren vormden een geleed, lichtgroen schild 
waar de zon hier en daar goud-gele slingers tu en 
strooide”.

de prachtige beschrijving van een 

bloeiende trompetboom, waarmee ik dit 

artikel ben begonnen. In het verhaal is 

een ontsnapte gekortwiekte papagaai 

met geen mogelijkheid uit deze boom 

te krijgen. Ik vermoed dat de boom 

voor hem voldoende voedsel bevatte. 

Papagaaiachtigen – en bijvoorbeeld ook 

de halsbandparkieten in Leiden – eten 

vaak bloemen. Gelukkig worden niet 

alle bloemen van de trompetbomen 

opgegeten. Daardoor kunnen wij in de 

winter de opengebarsten peulen, waaruit 

de wind de gevleugelde zaden ‘op reis 

heeft gestuurd’ nog zien hangen. Die 

hangende peulen zijn een winterkenmerk 

van deze soort.  <
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Johan Hendrik Caspar Kern was een bij-

zondere man met een bijzonder talent. Hij 

had, wat men tegenwoordig zou zeggen, 

een talenknobbel. Kern was in staat om 

zichzelf binnen zeer korte tijd een taal aan 

te leren, te verstaan, zich verstaanbaar 

maken, te kunnen lezen en schrijven en te 

begrijpen. Hierdoor was hij in staat al snel 

in een bepaalde taal werk te publiceren. En 

dan heb ik het niet over de eenvoudigste 

talen: Arabisch, Hebreeuws, Hongaars, 

Grieks...

Satem
Kerns’ werkgebied was het Indo-Europees, 

een van oorsprong in Europa gesproken 

talengroep die zich van daaruit over grote 

delen van de wereld verspreidde. Deze 

groep is onderverdeeld in twee hoofd-

groepen: Satem- en Kentumtalen. Die zijn 

op hun beurt weer verdeeld in andere 

taalgroepen. Satem is bijvoorbeeld onder-

verdeeld in de groep Indo-Iraans, die zich 

weer splitst in Indisch (Vedisch en Sans-

kriet) en Iraans (Oudperzisch, Avestisch > 

Afghaans, Ossetisch en Koerdisch). Ook de 

Baltische en Slavische talen vallen onder 

het Satem. Grieks, Latijn, Gotisch, Keltisch, 

Germaans (Noord-Germaans en West-Ger-

maans: onder deze laatste valt het Neder-

lands, Fries en Engels) zijn Indo-Europese 

talen uit de Kentumgroep.

Het onderscheid tussen Satem- en Kentum-

talen speelt tegenwoordig geen rol meer in 

de historische taalwetenschap. Deze we-

tenschap heeft de laatste honderd jaar niet 

stilgestaan en nieuwe vondsten en andere 

invalshoeken brachten de oude ideeën aan 

het wankelen. Kerns verdienste was dat hij 

een groot percentage van al deze talen tot 

in zijn vezels beheerste. Hij doceerde die 

dan ook op verschillende (hoge)scholen.

Talenknobel
Johan Hendrik Caspar Kern werd op 6 

april 1833 geboren te Poerworedjo, een 

plaats op het eiland Java in het toenmalige 

Nederlands-Indië. Vader Johan Hendrik 

Kern (1799-1863) was gestationeerd in 

Nederlands-Indië waar hij het Koninklijk 

Nederlands-Indische leger diende. Na een 

fl ink aantal omzwervingen via verschil-

lende eilanden keert Kern senior wegens 

gezondheidsredenen huiswaarts. Samen 

met zijn vrouw Maria Conradina Schindler 

(1803-1891) en hun enige kind aanvaar-

den zij vanuit Makassar (Sulawesi) de 

terugreis met bestemming Doesburg. Na 

drie jaren Doesburg verhuizen zij naar 

Groenlo.

Op de Latijnse School (Gymnasium) wor-

den de eerste tekenen van eerdergenoem-

de talenknobbel van Kern merkbaar (naast 

het talenpakket op school werd ook het 

Italiaans en het Engels bestudeerd, Engels 

was toen nog niet zo gangbaar als nu). In 

september 1850 begint Kern zijn studie 

letterkunde aan de Utrechtse universiteit. 

Pa heeft echter een militaire loopbaan 

voor zoonlief in gedachte. Uiteindelijk 

loopt dat op niets uit: Ten eerste omdat 

Kern behoorlijk bijziend is en ten tweede 

Johan Hendrik Casper

omdat de letterkunde, in het bijzonder 

de oosterse letterkunde, al zijn aandacht 

opeist.

In 1851 vertrekt Kern naar Leiden om zich 

daar geheel op het Sanskriet te storten. 

Hier krijgt hij les van professor Rutgers, 

maar ook van Cobet (Grieks) en van de 

grote Matthias de Vries (Nederlands). Met 

deze laatste krijgt hij een vriendschap-

pelijke verstandhouding. In oktober 1855 

promoveert Kern bij Rutgers om zich 

daarna in Berlijn verder te bekwamen in 

het Sanskriet. Als hij in 1857 terugkeert 

in Nederland blijkt het niet makkelijk een 

passende baan te vinden. Alle leerstoelen 

in de oosterse talen zijn bezet en een 

leerstoel Sanskriet is iets dat Nederland 

nog niet heeft. Omdat het erop lijkt dat er 

niet snel een leerstoel zal vrijkomen ziet 

hij zich genoodzaakt als privaatdocent te 

Utrecht aan de slag te gaan. Snel daarna 

echter volgt een benoeming tot docent 

Grieks aan het Koninklijk Athenaeum te 

Maastricht.

Ook op persoonlijk vlak zijn er nieuwe 

ontwikkelingen: op 17 augustus 1859 

stapt hij in het huwelijksbootje met 

Hendrika Anna Wijnveldt en spoedig na 

dit huwelijk breidt het jonge gezin zich 

uit met de komst van een dochter. Een 

nieuwe stap in het leven dat uiteindelijk 

een dramatische wending zou nemen...

Verdriet
Op 17 augustus 1860 komt er een abrupt 

eind aan zijn prille huwelijk - dat precies 

een jaar eerder tot stand kwam - door de 

dood van zijn vrouw en hun dochtertje.

Er breekt een moeilijke tijd aan terwijl 

intussen, dankzij de grote inspanning van 

professor Rutgers en professor De Vries, 

uitzicht op een hoogleraarschap komt. 

Maar al deze inspanningen ten spijt, de 

Leidse curatoren aarzelden veel te lang. 

Kern verlaat moe en vol onverwerkt ver-

driet in 1862 Maastricht om in Engeland 

te gaan werken en verdere ontwikkelingen 

af te wachten.

In 1863 wordt Kern benoemd tot profes-

sor in het Anglo-Sanskriet aan het Brah-

mana College en het Queens College te 

Benares in India (waar de Britten toen nog 

de scepter zwaaiden). Kort daarop volgt 

een reactie uit Leiden, die Kern binnenha-

len met als opdracht: Sanskriet. Daarmee 

had Nederland nu eindelijk, als één van 

de laatste Europese landen, een eigen 

hoogleraar Sanskriet.

Zonnniger
Ook in zijn privéleven ziet het er weer 

zonniger uit. Op 1 mei 1866 trouwt 

Kern Anette Marie Thérèse Moïse de 

Chateleux. Uit dit huwelijk worden zes 

kinderen geboren. Het gezin woont aan 

het Rapenburg. In deze tijd blijkt ook zijn 

verregaande interesse voor geschiedenis. 

Hieruit volgt een tweedelig werk getiteld 

‘De geschiedenis van het Buddhisme in 

Indië’ dat in 1882/83 verscheen.

Tijdens het cursusjaar 1885/86 is Kern 

rector magnifi cus. Verder wordt zijn leven 

in beslag genomen door de opvoeding 

van de kinderen en hard werken.

Rond de eeuwwisseling betrekken zij een 

groot herenhuis aan de Oude Rijn. Hier 

zal hij zijn laatste Leidse jaren slijten. 

Kern doceert tot 1903 in Leiden als zijn 

70ste verjaardag hem de mogelijkheid 

biedt zijn leerstoel over te dragen aan 

de jongere generatie. Professor dr. J.C. 

Spreyer wordt zijn opvolger. Kern vertrekt 

naar Utrecht waar hem op zijn oude dag 

nog vele malen door diverse academies 

in de wereld blijken van waardering ten 

deel vallen, bijvoorbeeld in de vorm van 

‘doctor h.c. in de philosophie’ van de 

universiteit van Christiana (Oslo).

In 1913 wordt Kerns opvolger Spreyer op 

zijn beurt opgevolgd door professor 

dr. J.P. Vogel. Deze is in 1930 verantwoor-

Kern
In deze rubriek wordt een 
professor, naar wie een straat in 
de wijk is vernoemd, uitgelicht. 
Deze keer is dat Johan Hendrik 
Casper Kern.

delijk voor de oprichting van het Instituut 

Kern, het is dan 13 jaar na het overlijden 

van Kern.

Johan Hendrik Caspar Kern overleed op 

4 juli 1917 in Utrecht kort na het 

overlijden van zijn vrouw. Kerns’ naam 

zou nog lang in de taalwetenschap 

voorkomen, niet in de laatste plaats door 

zijn bijna even talentvolle zoon Johan 

Hendrik Kern (1867-1933).  <

BRONNEN:
Conventioneel:
- Winkler Prins Encyclopedie.
- De wiekslag van hun geest (Otterspeer).
- Leiden 1860-1960. De Universiteit.
- Nieuw Ned. Biografi sch Woordenboek (vd Hoeven).
- Leids jaarboekje 1934 (Uhlenbeck) Ver. Oud Leiden
- De Leidse universiteit in verleden en heden.
- Pallas Leidensis MCMXXV.
Internet:
- Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
- Dig. Library KNAW.
- Wikipedia.
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De Buurt

Scholen

door Monica Wigman

Ondanks crisis en inzakkende 
huizenmarkt zijn de bordjes ‘te 
koop’ en ‘verkocht’ nog steeds 
overal in de Professoren- en 
Burgemeesterswijk te zien. 
Steevast gevolgd door een 
vlikobak voor de deur en 
busjes van diverse bouw- en 
aannemersbedrijven. We hebben 
een drietal van deze ‘nieuwe’ 
bewoners eens gevraagd naar 
hun redenen om naar deze 
omgeving te verhuizen en naar 
hun eerste ervaringen. 

Ellen Buschman (32) en Roeland 

Kuiper (34) wonen sinds 2 augustus 

in de Gijselaarstraat op nummer 21. 

Een huis dat meer dan een jaar leeg 

heeft gestaan en tijdenlang ‘antikraak’ 

is bewoond. “Wij begonnen onze 

huizenzoektocht zo’n anderhalf jaar 

geleden toen het nog hoogtijdagen 

waren voor de huizenmarkt. Toen 

konden we in deze wijk helaas niets 

van onze gading vinden.” Na een aantal 

vruchteloze pogingen elders kwamen 

ze alsnog hier terecht. “Gelukkig 

maar”, zegt Ellen. Ze waren al bekend 

in Leiden. Ellen studeerde hier en wil 

niet meer weg uit Leiden en Roeland is 

zelfs een echte Leidenaar, opgegroeid 

in de Merenwijk. Op de vraag wat hen 

van een appartement op de Houtmarkt 

naar de Professoren-/Burgemeesterswijk 

bracht, roept Ellen spontaan: “Het is 

gewoon de mooiste wijk van Leiden.” 

Roeland vult aan: “Het zijn dezelfde 

redenen waarom iedereen hier graag 

wil wonen. De beste wijk in Leiden: 

groen, charmant, geografi sch perfect 

gelegen en alles in de buurt: sportvelden, 

scholen, en natuurlijk leuke mensen. 

Maar dan zeg ik niets nieuws.” Nu ze er 

enkele weken wonen, staan er nog twee 

dozen in de woonkamer en hangt er nog 

een kaal peertje, maar de rest van het 

huis is prachtig opgeknapt en volledig 

vernieuwd. Ze weten zeker dat ze het hier 

erg naar hun zin gaan krijgen... 

Familie De Zeeuw, Remco (44), Nicole 

(40), Quinten (12), Franka (9), Igoné 

(6) en Felix (9 mnd) woont tijdelijk in 

de Franchimontlaan terwijl hun nieuwe 

huis aan de Zoeterwoudsesingel 56a, 

wordt verbouwd. Niet alleen de wijk is 

nieuw, ook Leiden is onbekend en zelfs 

Nederland is wennen. De afgelopen 

vier jaar woonde het gezin in Brussel. 

Remco werkte daar voor het ministerie 

van Economische Zaken bij de Europese 

Commissie. Toen de expatperiode voorbij 

was, wilden ze niet meer terug naar 

Driehuis, een dorp bij Haarlem waar ze 

daarvoor woonden. Nicole: “Vooral van-

wege de reistijd wilden we dichterbij Den 

Haag wonen. We hebben de kaart van de 

omgeving bestudeerd en Leiden trok ons 

wel aan. Een mooi historisch centrum. 

En dat het echt een stad is, vonden we 

prettig.” Niet alleen het werk van Remco 

is dichtbij, ook het station, sportclubs en 

scholen. “Mijn zoon vindt het super dat 

hij straks gewoon naar school kan lopen!” 

Ze kenden de wijk niet, maar toen ze in 

mei voor een kennismakingsgesprek het 

Stedelijk Gymnasium Leiden bezochten 

op de Fruinlaan, waren ze meteen onder 

de indruk van de omgeving. “Ook de 

makelaar zei dat dit de mooiste wijk van 

Leiden is. Bovendien is dit een prach-

tig huis op een mooie locatie, waar we 

genoeg ruimte hebben voor onze vier 

kinderen. Er moet wel veel aan gebeuren, 

er is sinds de jaren dertig nauwelijks 

iets aan gedaan, dus we verwachtten 

pas in december te kunnen verhuizen.” 

De twee middelste kinderen zitten op 

de Lorentzschool en ervaren het Neder-

landse onderwijs en het prachtig nieuwe 

schoolgebouw als een verademing. “Om 

kwart over acht staan ze al bij de deur: 

‘Gaan we al?’” Als straks de fi etsen uit 

België over zijn gekomen, kunnen ze 

ook van dat oer-Hollandse vervoermiddel 

gaan genieten. Want ja, in België fi ets je 

gewoon niet, dus onze dochter van 6 kan 

pas sinds kort zelf fi etsen!

Niet alleen jonge stellen en gezinnen 

komen op de wijk af. Ook ouderen 

vinden de buurt aantrekkelijk. Margaret 

Wigman (81) woont sinds eind mei in de 

Asserstraat op nummer 94. Na 50 jaar 

Wassenaar is dat een ingrijpende verande-

ring. “Mijn man is vijf jaar geleden overle-

den en ik merkte dat mijn kennissenkring 

in Wassenaar erg uitdunde. Mijn dochter 

woont al jaren in Leiden en ik pas regel-

matig op de kinderen. Toen bedachten we 

dat het een mooie uitkomst voor allebei 

zou zijn als ik in Leiden zou komen wo-

nen.” Het was wel even zoeken naar een 

appartement met een lift. Met name de 

oudere gebouwen beschikken niet over 

die faciliteit. Maar de Asserstraat voldeed 

aan alle eisen. Margaret: “Als ik naar bui-

ten kijk heb ik uitzicht over het Roombur-

gerpark, ik zie regelmatig eendjes zwem-

men. Je zou echt niet denken dat je hier 

in een stad bent.” De levendige omgeving 

van de hockeyclub en de school vindt ze 

heel gezellig. “Er is altijd wel wat te zien.” 

In het appartementengebouw, maar ook 

via de Sint Petruskerk en een bridgeclub 

probeert ze nieuwe contacten op te doen. 

Helaas is de bridgeclub in het gebouw 

van de hockeyvereniging er niet meer. 

“Dat was helemaal geweldig geweest, zo 

dichtbij.”   <

Nieuw in de wijk
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Kiek in de pot
uw traiteur

Hogewoerd 79  •  2311 HG Leiden
Tel 071 - 512 0608

www.winkelstandinbeeld.nl

Dagverse maaltijden
Party-schalen Buffetten

High-tea’s Soiree’s

Diners Lunchgerechten

Delicatessen Kaasspecialiteiten

di. t/m vr. 9.00 - 17.30
zaterdag 9.00 - 13.00 

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

advertentie

Gijs de Kok gekozen tot 
RE/MAX Makelaar van het Jaar

Wijkmakelaar van de Leidse 

Professoren- en Burgemeesterswijk, 

Gijs de Kok, is verkozen tot RE/MAX 

Makelaar van het Jaar.  De titel 

Makelaar van het Jaar komt alleen die 

makelaar toe die naast verkoopsucces 

met woningen zich ook toelegt op de 

kwaliteit van zijn service naar zijn klanten 

en collegamakelaars. De Kok heeft met zijn 

onuitputtelijke inzet voor zijn klanten bewezen 

uitstekende dienstverlening te combineren met 

vele verkopen.

De uitreiking van de award “Makelaar van het Jaar” 

vond onlangs plaats tijdens de  “RE/MAX Award 

avond”. Een avond waarbij alle RE/MAX makelaars en 

fi nancieel adviseurs die zich verdienstelijk hebben 

gemaakt, onderscheiden worden. Deze 

Makelaar van het jaar award was voor 

De Kok een volledige verrassing. “Dit 

had ik dus echt niet verwacht” aldus 

De Kok.

RE/MAX is wereldwijd de marktleider 

in onroerend goed en ook in 

Nederland zijn ze hard op weg naar de 

nummer één positie.

RE/MAX Makelaarscentrum Leiden

Gijs de Kok, wijkmakelaar van de Professoren- en 

Burgemeesterswijk

Levendaal 73-75, Leiden, 071-5162372

gijsdekok@remax.nl,  www.remax.nl

Gijs en Marijke 
de Kok

en collegamakelaars. De Kok heeft met zijn 

onuitputtelijke inzet voor zijn klanten bewezen 

gemaakt, onderscheiden worden. Deze 

Nederland zijn ze hard op weg naar de 

nummer één positie.



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 :  .................

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

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>.

Word nu lid van onze 
wijkvereniging!

(of zoveel meer 

als u het waard 

is) wordt u niet 

alleen lid, maar 

ontvangt u ook 

geheel gratis 

een prachtig 

boekje over de 

historie van 

onze wijk.*

* Het boek wordt u na ontvangst van uw betaling bij u thuis bezorgd.

Word nu lid van onze Word nu lid van onze 

Voor 
slechts 

€ 8,50 

per jaar 

36
kijk ook eens op www.profburgwijk.nl


