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Bevrijdingspoort van karton 
Jos van der Voort-Van Harteveld herinnert 

zich dat er voor het Bevrijdingsfeest 

op de Zeemanlaan een prachtige 

bevrijdingspoort van karton werd 

neergezet. “En we maakten zelf speciale 

feestkleding”, vertelt ze terwijl ze een foto 

laat zien van een schitterend uitgedost 

gezelschap: “We hadden zo vlak na de 

oorlog natuurlijk nog helemaal niets. 

Maar we wilden er tóch leuk uitzien!” 

Van Koninginnedag kan ze zich 

herinneren dat ze als kind meeliep in

de kinderoptocht en meedeed met de 

spelletjes op het plein van de Cobetstraat/

De Laat de Kanterstraat. “En toen ik ouder 

werd, ging ik ’s avonds naar het plein. Dan 

werder er houten hosvlonders neergelegd 

en kon je dansen op muziek. Tot aan 

mijn trouwen en verhuizing naar elders 

op mijn 24ste heb ik Koninginnedag hier 

meegemaakt.”

“14 jaar later ben ik weer in de wijk 

(Thorbeckestraat) komen wonen. Mijn 

zoon heeft toen zeker meegedaan met 

Koninginnedag, hij versierde zijn fi ets 

voor de optocht en deed mee met de 

spelletjes. Maar al snel was hij te groot 

en bovendien raakte in die tijd (eind jaren 

’70) de Koninginnedagviering een beetje 

in het slop.”

En verder...

12

Hoe werd er in vroegere tijden in onze wijk gefeest? Vlak na de Tweede 

Wereldoorlog werd het Bevrijdingsfeest op 5 mei uitbundig gevierd, maar de 

meeste herinneringen hebben drie wijkgenoten toch aan Koninginnedag. De 

gesprekken met hen leveren mooie plaatjes én verhalen op over zelfgemaakte 

feestkleding, een Apolloraket en houten hosvlonders.

door Margot Lodewijk

Oranjefeesten
in vroeger
tijden
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Programma 
Koninginnedag 2011

Ontruiming Joods weeshuis
opnieuw herdacht

Beschermd stadsgezicht 15 april
2011 van start

Informatieavond inbaakpreventie 

Onze wijk en de romeinen

Algemene ledenvergadering

Programma 75 jaar Petruskerk

Er zit muziek in de wijk

Slagerij Nozema 75 jaar
in onze wijk

Steun de wijkvereniging, word 
nu lid en krijg gratis wijkboek!

‘Veel is reeds gedaan, doch veel moet nog gebeuren’

En verder...
‘Veel is reeds gedaan, doch veel moet nog gebeuren’

1936    2011

Professorenwijk

Grote
jubileumdag

4 juni
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Dodenherdenking 
in de wijk 

4 mei - 19.00 uur 
Herdenkingsboom Zeemanlaan

Toespraak en kranslegging



Wat gebeurt er toch veel dit jaar in 

onze wijk. Soms een zegen zoals de 

vieringen van het 75-jarig jubileum 

van de Professorenwijk met alle 

heerlijke activiteiten: interessante 

lezingen, een professorenrun, natuurlijk 

de komende Koninginnedag, een 

openingsjubileumfeest op 4 juni en een 

slotfeest in november. Daar tussen door 

hebben we ook nog Burgerbal, Kunst over 

de Vloer en het Muziekpodium. 

Soms een zegen  en een vloek tegelijk 

zoals het Beschermd stadsgezicht. Een 

zegen omdat er gewaakt wordt over het 

behoud van onze mooie en zeer karakte-

ristieke architectuur. Maar tegelijkertijd 

een vloek omdat dat je voor de eerste 

de beste spijker die je in de buitenkant 

van je woning wil slaan een vergunning 

moet aanvragen. Een dan de Blauwe Zone 

een duidelijk voorbeeld van zegen en/of 

vloek tegelijk. Het is maar net hoe je daar 

tegenaan kijkt.

Maar goed onze Wijkverening zit wat al 

deze (en nog veel meer) zaken betreft op 

het vinkentouw en houdt de vinger aan 

de pols.

In dit nummer besteden we aan al deze 

zaken aandacht. Ook RingwegOost (RWO) 

komt uitvoerig aan de orde en er is aan-

dacht voor een interessant buurtinitiatief 

dat moet leiden tot het terugdringen van 

het aantal wijkinbraken. Daarnaast kijken 

we met Alfred Dernison terug in de tijd 

en begroet Monica Wigman de nieuw-

komers in onze wijk. 

U krijgt in dit nummer weer een duide-

lijk beeld van de betekenis van onze 

Redactioneel
Zegen of vloek

2

Apolloraket
Sinds 1968 wonen Wout en Minca de 

Bruijne aan het plein waar Koninginnedag 

wordt gevierd. Daarvoor woonden ze op 

de Hoge Rijndijk. “Vanaf 1968 hebben 

we het feest hier uitgebreid meegevierd, 

daarvoor waren we wat meer toeschou-

wer.” Tijdens het gesprek tonen ze 

fi lmpjes over Koninginnedag in 1966 en 

1969. 

We kijken naar prachtige beelden van de 

kinderoptocht met heel veel toeschou-

wers en heel veel kinderen die állemaal 

verkleed zijn, bijvoorbeeld als Pinokkio 

of fi guren uit de Fabeltjeskrant. Wout 

de Bruijne wijst de Apolloraket aan die 

hij met buren in elkaar knutselde. Om 

de raket lopen zijn en andere kinderen 

in astronautenpak. Ook laat hij zien hoe 

de familie De Clercq een miniversie van 

Drakensteijn maakte, waar hun kinderen 

oranje uitgedost omheen wandelen. “We 

staken er als ouders een hoop werk in. 

Het was nog net geen bloemencorso! De 

optocht duurde trouwens ruim een uur 

en slingerde door de hele wijk heen.” 

Na de optocht waren er festiviteiten op 

het plein. We zien op de fi lm dat in het 

midden van het plein een grote paal 

stond met driehoeksvlaggetjes naar de 

zijkanten van het plein toe. Minca de 

Bruijne: “Ze moeten wel een enorm gat 

hebben gegraven om die paal de grond 

in te krijgen.” Er was geen eten en drin-

ken, maar je kon wel rondjes rijden in 

een koets van fi rma de Jong, vertelt Wout 

Wijkvereniging voor de wijkbewoners. 

Een beeld van wat er allemaal gedaan 

is en wordt dit jubileumjaar. En al die 

activiteiten waarvan u en uw kinderen zo 

genieten kunnen mede dankzij  een grote 

groep vrijwilligers, maar ook dankzij 

onze leden. Leden die het door een zeer 

bescheiden bijdrage van ongeveer 

10 euro per jaar mogelijk maken dat u en 

uw kinderen in een heerlijke wijk wonen.

Ik wens u veel leesplezier.    <

Rob Beurse, hoofdredacteur

> Vervolg voorpagina

kijk ook eens op www.profburgwijk.nl

• Verklede kinderen in afwachting van de 

optocht. Of: De optocht duurde ruim een uur en 

slingerde door de hele wijk heen.

• Je mocht zo vaak als je wilde een ritje maken in de Jan Plezier, als je maar bereid was 

   om lang te wachten.
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Het gonst, het bruist

Het nieuwe jaar staat natuurlijk volop in 

het teken van 75 jaar Professorenwijk. 

Onze trotse jubileumvlag wappert aan de 

Zeemanlaan en de eerste activiteiten zijn 

gehouden. De professorenlezingen,

de professorenrun en de door ons ge-

adopteerde voorstelling van de grootse 

musical Mama Mia door leerlingen van 

het Bonaventuracollege. Voor alles is de 

belangstelling overweldigend! Dat belooft 

wat voor de komende activiteiten: de 

volgende lezingen, de grote jubileumdag 

op 4 juni en ons daverende slotfeest op 

12 november in het Stedelijk Gymnasium. 

En dan vergeet ik bijna de ontwerp-

wedstrijd voor een wijkvlag en voor de 

mooiste foto over uw woongenot in onze 

mooie wijk.

Natuurlijk lopen we ook volop warm voor 

het grote Koninginnedagfeest op 30 april 

op de hoek van de Cobetstraat en de 

De Laat de Kanterstraat. Opnieuw een 

‘totaalfeest’ voor jong en oud. Ditmaal 

met heel veel muzikaal talent uit onze 

eigen wijken!

Maar we vieren niet alleen feest. Met 

een nieuw parkeerbeleid (op proef), een 

beschermd stadsgezicht met strengere 

regels voor uw huisaanpassingen, de 

mogelijke komst van de Ringweg Oost 

over de Kanaalweg en de RijnGouweLijn 

langs onze wijk, nieuwe hoogbouw 

aan de andere kant van het spoor bij 

de Perzikweg en natuurlijk het vervolg 

van het megaplan Lorentzhof blijft de 

Wijkvereniging continu alert.

Het voorjaar kriebelt in mijn neus, de tuin 

opgeruimd, nieuwe plantjes aangevoerd. 

Laat de zon maar komen. Gek hè, met de 

herinnering aan pakken sneeuw nog vers 

in het geheugen. 

De Wijkvereniging groeit 

en groeit en is de groot-

ste van de stad. Maar 

toch zijn er nog velen 

bewoners helemaal 

geen lid. Niet omdat u 

niet wilt, maar omdat 

wij u dit niet persoonlijk 

vragen. Dan zou u het 

wel doen. Voor een zeer 

klein bedrag steunt u ons, en organiseren 

wij weer verder voor u en uw kinderen, 

bewaken wij uw belangen.

Bent u dat 1000ste lid dit jaar? 

Kom op, dan krijgt u van mij 

persoonlijk een verrassing!

Kijk elders in deze wijkkrant hoe 

u snel lid kunt worden. Doe het nu 

meteen, stel het niet uit.

Tot ziens in de wijk.    <

de Bruijne. “Je mocht zo vaak als je wilde 

een ritje maken, als je maar bereid was 

om lang te wachten. En er waren kinder-

spelen, maar nog niet zo uitgebreid als 

nu. Meer knikkers in een potje gooien of 

op blikken met een touwtje eraan lopen.”

Verder stelde de fi rma Janson zijn 

garage ter beschikking waar het Rad 

van Avontuur tegen de garagedeuren 

werd opgesteld. De prijzen kwamen van 

alle winkels die hier toen nog waren: 

drogisterij Kleiweg, bakker Nagtegaal, 

het postkantoor en – toen nog alleen – 

de groente- en fruitwinkel van familie 

Vahrmeijer. “En dan schalde door de luid-

sprekers: ‘De volgende prijs is een fl es 

shampoo van drogist Kleiweg’ en trrrrrrr 

daar ging het Rad van Avontuur weer.” 

Later op de avond kon je dansen, maar 

dat was kleinschalig, zonder drankjes en 

met één of twee lampen aan een paal. 

Veel is reeds gedaan…
Steph Menken woont in De Laat de 

Kanterstraat, in het huis waar hij is 

geboren.  Zijn levendigste herinneringen 

aan Koninginnedag stammen uit begin 

jaren zestig. Als 11-, 12–jarig jongetje 

liep hij zeker mee in de optocht, maar 

met name het middagprogramma vond 

hij erg leuk. “De hele dag kwam er bij 

Janson muziek uit de luidsprekers. 

Sommige liedjes hoorde je wel 20 keer, 

want steeds werd hetzelfde bandje 

gespeeld. En er was een poppenkast van 

Jan Klaassen en Katrijn.”

“Ik deed graag mee met de kinderwed-

strijden. Ik won zelfs een keer de tweede 

prijs met de stepraces – een mikadospel! 

Die prijzen werden – net als voor het Rad 

van Avontuur – ter beschikking gesteld 

door de buurt middenstand. Maar 

voor waaghalsjongetjes zoals ik was 

misschien toch wel het allerleukste dat 

we mee mochten helpen bij de Jan 

Plezier. Dan hielpen we kinderen om 

bovenop de koets te klimmen en 

mochten we zelf achterop meerijden.”

“Wat ik me ook weet te herinneren is 

dat we van tevoren een oranjegekleurd 

velletje in de bus kregen van het 

organiserend comité met de fenomenale 

zin ‘Veel is reeds gedaan, doch veel moet 

nog gebeuren’, dat zijn gevleugelde 

woorden bij ons thuis geworden. Er 

was natuurlijk ook veel hulp – en geld 

– nodig, want ook toen al was het een 

mooi, groots opgezet festijn.”   <

• We maakten speciale feestkleding voor het Bevrijdingsfeest. 
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DINSDAG, VRIJDAG 
EN ZATERDAG

BESTEL TIJDIG UW KERSTBOODSCHAPPEN. 
DIT KAN OOK PER E-MAIL: 

BESTELLING@OLYERHOEKGROENTEENFRUIT.NL

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

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

Zeemanlaan 22
2313 SZ Leiden
Tel. 071-5123577

Mabelle’s 
Tuinonderhoud 
en -ontwerp

Stieltjesstraat 39
2313 sj Leiden
t: 071 514 26 95
m: 06 126 452 16
e: info@mabellestuin.nl
www.mabellestuin.nl

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

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 voorjaar 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.

Mabelle’s 
Tuinonderhoud 
en -ontwerp

Stieltjesstraat 39
2313 sj Leiden
t: 071 514 26 95
m: 06 126 452 16
e: info@mabellestuin.nl
www.mabellestuin.nl

voor hem en haar

Op dinsdag HEREN knippen 65+
Q 15,50

Maandag en woensdag gesloten
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Voor de vijfde maal 
organiseerde de Wijkvereniging 
een herdenkingsbijeenkomst 
vanwege de ontruiming en 
deportatie van de bewoners van 
het voormalig Joods Weeshuis 
aan de Roodenburgerstraat 
op 17 maart 1943, nu 68 jaar 
geleden. Dit maal werd een 
fraaie plaquette onthuld met alle 
namen van de slachtoffers.

Het was opnieuw een indrukwekkende 

herdenking. Tientallen scholieren van het 

Bonaventuracollege in onze wijk en het 

Erasmuscollege in Zoetermeer werkten 

aan de herdenking mee. Zij lazen de 

namen op van alle bijna 60 omgekomen 

weeskinderen en hun begeleiders en 

schreven hun voornamen met krijt op 

straat. Bij het ‘koffermonument’ op 

de stoep, dat vorig jaar onthuld is, 

plaatsen zij de herdenkingskrans van 

de Wijkvereniging.

Leo Levie hield namens de Joods 

Gemeente Leiden een toespraak en 

sprak het gebed Kaddish uit.

Plaquette is een sluitstuk
Indrukwekkend was vervolgens de 

toespraak van Johanna van der Kroft, 

dochter van Betsy Wolff, één van de 

weinige weeskinderen die aan de 

deportatie wist te ontkomen. Zij hing 

haar herinnering en waardering op 

aan een verscheidenheid van bloemen. 

Vervolgens onthulde zij de plaquette in 

de herdenkingsruimte in het gebouw, 

waarop alle namen van de slachtoffers 

staan gegraveerd. “Deze plaquette is 

het sluitstuk van de inrichting van de 

herdenkingsruimte”, aldus organisator en 

bestuurslid van de Wijkvereniging Frans 

Hoek.

Ter gelegenheid van deze herdenking 

was een kleine tentoonstelling aan wees-

kind Betsy Wolff gewijd. Ook konden 

belangstellenden de indrukwekkende 

documentaire Bagage die Niels Goudriaan 

in 2010 heeft gemaakt als dvd kopen.

Deze dvd is ook te koop op zaterdag 

4 juni in de Vredeskerk tijdens de grote 

jubileumviering in het kader van het 

75-jarig bestaan van de Professorenwijk.

Zie voor alle historische informatie over 

het voormalig Joods Weeshuis 

www.profburgwijk.nl > Dossier > Joods 

Weeshuis.   <

Ontruiming Joods 
Weeshuis opnieuw 
herdacht

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

Neem hiervoor contact op met Menno de Jong (06-2950 2570) of Pieter Versnel (06-5586 3720)

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende offerte of prijsindicatie.

Advies, ontwerp, compleet verzorgen van uw

eventuele bouwaanvraag én realisatie van

alle bouwwerken 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;

Vervangen begane grond vloeren door

geisoleerde betonvloer

Aanleg van nieuwe groepenkast en nieuwe groepen.

Elektriciën in eigen dienst;

Vervangen van ramen, deuren, kozijnen en dubbel glas

met behoud van de oorspronkelijke profileringen

en afwerking. Glas-in-lood;

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

MAATWERK is reeds 13 jaar een klein aannemersbedrijf met all-round personeel in eigen dienst
Uw werk in één hand en één aanspreekpunt van plan tot oplevering

MAATWERK van der Waalsstraat 7 werkplaats 071-5891157 info@maatwerk-leiden.nl www.maatwerk-leiden.nl
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Beschermende bestemmingsplan
De binnenstad van Leiden is al sinds 1981 

een beschermd stadsgezicht. Beschermde 

stadsgezichten zijn gebieden die van 

algemeen belang zijn vanwege hun 

schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke 

of structurele samenhang of hun 

wetenschappelijke of cultuurhistorische 

waarde. Het stadsgezicht Zuidelijke 

Schil is een voorbeeld van een stedelijk 

uitbreidingsgebied. Het bestaat uit de 

gebieden Vreewijk, Tuinstad/Staalwijk, 

de Professoren-/Burgemeesterswijk en 

de Rijndijkbuurt. Het merendeel van de 

bebouwing is in de periode 1901-1935 

tot stand gekomen.

De Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed voert de aanwijzing uit. De 

Leidse gemeenteraad heeft hierin 

een adviserende rol. In 2007 heeft de 

gemeenteraad positief geadviseerd. 

Daarbij is ook geadviseerd om de 

aanwijzing gelijk te laten lopen met 

de inwerkingtreding van het nieuwe, 

beschermende bestemmingsplan. Het 

bestemmingsplan was destijds nog 

volop in ontwikkeling. Inmiddels is het 

bestemmingsplan grotendeels inwerking 

getreden.

Vergunningsplichtig
Het is in een rijksbeschermd stadsgezicht 

niet mogelijk om zomaar te slopen of te 

(ver)bouwen. Bouwkundige aanpassingen, 

ook relatief kleine zoals het vervangen 

van kozijnen of het plaatsen van een 

dakraam, moeten in harmonie zijn 

met bestaande architectonische en 

stedenbouwkundige kwaliteiten. In een 

rijksbeschermd stadsgezicht zijn in 

beginsel alle bouwactiviteiten die leiden 

tot een aanpassing van de buitenkant 

vergunningsplichtig.

Voor normaal onderhoud, waarbij 

geen wijzigingen plaatsvinden in 

constructie, materiaal of uiterlijk, is 

ook in het rijksbeschermd stadsgezicht 

geen vergunning nodig. Of iets al 

dan niet vergunningsplichtig is in een 

rijksbeschermd stadsgezicht wordt 

bepaald door landelijke wetgeving, die 

ook aan verandering onderhevig is.

Om het bewoners wat gemakkelijker 

te maken zijn voor de Zuidelijke Schil 

in 2009 en 2010 de zogenaamde 

sneltoetscriteria en trendsetters 

opgesteld. Trendsetters zijn per bouwblok 

vooraf goedgekeurde voorbeelden 

van kleine bouwwerken (bijvoorbeeld 

een dakkapel). Bouwplannen die 

voldoen aan de sneltoetscriteria of 

gelijk zijn aan de trendsetters (en die 

voldoen aan het bestemmingsplan) 

kunnen snel en gemakkelijk worden 

vergund. Een welstandsadvies door de 

adviescommissie is dan vaak niet meer 

nodig.

Kritisch positief
De Wijkvereniging heeft zich vanaf het 

moment van dit voornemen kritisch 

positief opgesteld. Het behoud van het 

cultuur-historisch karakter van onze 

mooie wijken is een belangrijk doel. 

Tegelijk heeft de Wijkvereniging altijd 

aangedrongen op simpele en duidelijke 

regelgeving, heldere informatie en snelle 

en laaggeprijsde vergunningbehandeling. 

In de loop van 2011 zal gaan blijken 

of dit in de praktijk ook zo uitpakt. De 

Wijkvereniging blijft alert.  

Op woensdag 13 april is de status 

van beschermd stadsgezicht offi  cieel 

ingeluid. De jarige Professorenwijk 

was gastvrouw. In de St.Petruskerk 

kwamen vertegenwoordigers van 

wijkorganisaties, twee Leidse wethouders 

en een topambtenaar van de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed bijeen en 

werd het eerste exemplaar van de 

informatiebrochure overhandigd.   <

´Beschermd 
stadsgezicht´ 
15 april 2011 

van start

De wijkkrant schreef er al 
eerder over: het overgrote deel 
van de Professorenwijk en 
de gehele Burgemeesterswijk 
krijgen van het Rijk de status 
van ‘beschermd stadsgezicht’. 
Dit heeft tot gevolg dat voor 
de meeste aanpassingen aan 
uw huis, ook veel onderhoud, 
voortaan een vergunning nodig 
is. De Wijkvereniging is kritisch 
positief.

door Thomas van Duin

Voorlichting
Huis-aan-huis wordt in 
april een informatiebrochure 
bezorgd door de gemeente 
Leiden over het beschermd 

stadsgezicht.

www.leiden.nl/zuidelijkeschil
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door Maaike Verschuren

Toename in aantal inbraken, 
vooral overdag
“De afgelopen jaren zien we een stijging 

van het aantal woninginbraken in de 

Professoren- en Burgemeesterswijk”, 

vertelt Cuvelier. “En dan met name 

overdag, als veel mensen naar hun werk 

zijn.” Hij schat dat 80 à 90 procent van 

de inbraken door gelegenheidsdieven 

wordt gepleegd. “Deze dieven grijpen 

de gelegenheid aan om makkelijk in een 

huis te kunnen inbreken. Dit gaat meestal 

via de achterkant van het huis. Soms 

staat er een deur of raam open of kan 

het slot gemakkelijk geforceerd worden. 

Vaak hoor je achteraf van buren dat ze 

wel iemand gezien of gehoord hebben 

maar dachten ‘die woont daar vast’ en 

er verder geen aandacht aan schonken. 

Verder heeft de wijk goede vluchtwegen, 

makkelijk open te breken ruitjes in 

voordeuren, veel koophuizen. Allemaal 

factoren die meespelen.” 

Bijeenkomst buurtbewoners
Thea Jasper gelooft dat een groot 

deel van deze inbraken voorkomen 

kan worden als buurtbewoners zich 

daarvoor inzetten. “Mensen in de buurt 

kennen elkaar niet meer. Daardoor 

hebben ze het niet door als er bij de 

buren wordt ingebroken. Tijdens de 

eerste bijeenkomst – waar 46 van 

de 52 huishoudens van ons blok 

vertegenwoordigd waren – leerden 

sommige mensen hun buren van 

vier huizen verderop pas kennen. 

Als je weet wie je buren zijn, kun je 

makkelijker bij elkaar een oogje in het 

zeil houden en valt het je eerder op als 

er iets niet in orde is. En blijkbaar is 

die behoefte er wel, want 90 procent 

van de huishoudens was op de eerste 

bijeenkomst. Op de tweede bijeenkomst 

trouwens ook.” 

Een belangrijk onderdeel van de 

bijeenkomsten is de brandpoort die 

achter de tuinen van de drie straten 

loopt. Veel van de inbraken zijn via 

die poort gepleegd. Thea Jasper is niet 

iemand van enkel praten, maar ook van 

actie ondernemen. Ze zijn gezamenlijk 

in de poort gaan kijken, die ‘s avonds 

erg donker is. “Zo’n groot, donker gat 

is natuurlijk ideaal voor inbrekers. 

Daarom heeft iedereen nu verlichting 

opgehangen. Ook wordt de poort 

halverwege afgesloten zodat dieven niet 

zoveel vluchtwegen meer hebben.” Maar, 

dat is niet het enige wat ze doen om de 

saamhorigheid en veiligheid in de buurt 

te vergroten. “Iemand bood aan om een 

gezamenlijke weblog te openen. Daar 

kun je als buurtbewoner laten weten dat 

je een weekend weg gaat en anderen 

vragen een oogje in het zeil te houden.”

Alert
Thea Jasper en Martin Cuvelier 

hopen dat ze over een paar maanden 

kunnen constateren dat het aantal 

inbraken afgenomen is, en dat andere 

wijkbewoners ook met buurtpreventie 

aan de slag gaan. Hoewel de politie 

extra surveilleert (ook in burger), 

benadrukt Cuvelier hoe belangrijk het 

is om je buren te leren kennen en actie 

te ondernemen bij onraad. “U mag wel 

wat alerter zijn. Als u denkt een inbreker 

te zien of te horen, bel dan altijd 112. 

Door alertheid van buurtbewoners is er 

onlangs al een inbreker op heterdaad 

betrapt en ingerekend door de politie.”   

<

Het aantal inbraken in woningen 

in de wijk is hoog. De afgelopen 

vier jaar vonden er zo’n 

190 inbraken plaats. “Relatief 

gezien is dit een hoog aantal”, 

zegt wijkagent Martin Cuvelier. 

Hier is wijkgenoot Thea Jasper 

het mee eens, en zij heeft 

besloten er iets aan te doen. 

Samen met buurtgenoten (van 

De Sitterlaan, Franchimontlaan 

en Stieltjesstraat) is zij een 

buurtpreventie-project gestart 

om zo het aantal inbraken 

te verkleinen. Hierbij krijgt 

zij hulp van de wijkagent. 

‘Saamhorigheid en een goed 

slotenwerk’ moeten de 

veiligheid vergroten.

Initiatief wijkbewoners moet aantal inbraken terugdringen

U mag wel wat 
alerter zijn
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Mijn praktijk voor huidverzorging en huidverbetering bestaat drie jaar. 

Daarom nodig ik u ter kennismaking graag uit voor  
een GRATIS huidanalyse en GRATIS proefbehandeling! 

Komt u snel kennismaken tussen 9 en 13 mei ?

Met vriendelijke groet, Simone Candido

Praktijk voor huidverzorging en huidverbetering S.G. Candido
Lammenschansweg 81 - 2313 DK LEIDEN - tel: 06 349 271 39 - www.candido-huidverzorging.nl

* Korting alleen geldig op vertoon van deze advertentie

Geachte wijkbewoner,

Zoals u wellicht al in de media heeft 

vernomen hebben Leiden Zuid en 

Voorschoten op dit moment te maken 

met een groot aantal inbraken. Vrijwel 

dagelijks worden meerdere inwoners van 

deze gemeenten hiervan het slachtoff er. 

Inbrekers lijken een sterke voorkeur te 

hebben voor bepaalde wijken en buurten. 

Ook bij u in de wijk is het aantal inbraken 

een stuk hoger dan gemiddeld en hebben 

er al fl ink wat woningen ongewenst 

bezoek gekregen. Ondanks dat er door 

de politie al diverse aanhoudingen zijn 

verricht, lijkt er nog geen daling te 

komen in het aantal inbraken.

De politie vraagt daarom uw hulp om 

deze inbraken te lijf te gaan. De politie 

zal samen met haar partners in het 

wijkgericht samenwerken een informatie-

avond organiseren voor uw woonwijk 

waarvoor u van harte uitgenodigd bent.

U komst is zeer gewenst. Op deze avond 

zal namelijk uitgebreid over dit onder-

werp worden gesproken. Er zal een pre-

sentatie over de zo genaamde prestaties 

politiekeurmerk veilig wonen gegeven 

worden. Tevens worden er handige tips 

gegeven  hoe u op vrij eenvoudige wijze 

en soms zonder kosten te maken u wo-

ning beter kan beveiligen tegen inbraken.

Op deze avond zijn tevens medewerkers 

van de Fa. Kruit en Freke voorlichting 

hang en sluitwerk politiekeurmerk veilig 

wonen en wordt een powerpointpre-

sentatie gegeven door Paul Noteboom 

verbetering brandpoort/verlichting.

Voorts wil ik u wijzen op het belang van 

deze avond en met name het leed dat 

u eventueel bespaard kan blijven. Immers

bij veel inbraken is de emotionele schade 

een stuk groter dan de materiële schade. 

Gevoelens van onmacht en woede blijven 

vaak hangen. Tijdens deze bijeenkomst 

zullen wij ervoor zorgen dat er voldoen-

de politie in de wijk aanwezig is.   <

Met vriendelijke groet,

Th.Jasper c.s. initiatiefgroep buurt-

bewoners De Sitterlaan e.o. Leiden

M.Cuvelier en J.Zegers  

politie Hollands Midden team Zuid

A.van Dijk 

gemeente Leiden buitengewoon veilig.

Informatieavond 
inbraakpreventie

bij veel inbraken is de emotionele schade 

9 mei ’11
Vredeskerk 

De Sitterlaan –  

Burggravenlaan, 

Leiden

Aanvang:  19.30 uur
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Rust, ruimte en groen
“Dat is wel het huis van Zitman, hoor 

meneer!” hoorde Carlo van Genk (41) 

en Marieke de Buck (41) regelmatig 

toen zij aan het klussen waren aan de 

Burggravenlaan 21. Oudere bewoners uit 

de wijk stapten van hun fi ets af om de 

nieuwe bewoners te vertellen dat dit wel 

een belangrijk huis in de wijk is geweest. 

De eerste bewoners van het vrijstaande 

huis in bungalowstijl met veranda  was 

de familie Zitman: de aannemer/make-

laar die veel huizen in de Professoren- en 

Burgemeesterswijk heeft gebouwd en  

verkocht. Voor de oudere bewoners een 

begrip. “Ook mevrouw Zitman zelf, al 

in de 90, is bij ons langs gekomen met 

foto’s van vroeger. Het was interessant 

om zo de historie van het huis beter te 

leren kennen.” 

Carlo en Marieke komen oorspronkelijk 

uit Zeeland, maar studie bracht hen 

respectievelijk naar Delft en Leiden. Zo’n 

tien jaar hebben ze in het centrum op 

de Oude Varkenmarkt gewoond. “Een 

bijzonder buurtje, multicultureel en met 

veel onderling contact tussen bewoners. 

We gingen er met pijn in het hart weg”, 

vertelt Carlo, “maar toen we hier eenmaal 

woonden heb ik er toch maar weinig aan 

teruggedacht, moet ik bekennen.”

Ze waren niet per se op zoek naar een 

huis in deze wijk. Toen er twee kinderen 

waren gekomen (inmiddels is Jules 6 en 

Yves 4) was het vooral belangrijk om een 

groter huis te vinden. Met tuin en een 

ruimte voor de hobby van Carlo. In zijn 

vrije tijd maakt hij met de hand houten 

meubels. Er moest dus ruimte zijn voor 

een werkkamer. “Dit huis had eigenlijk 

alles.” 

Ze genieten van de rust, de ruimte en  

het groen. In het huis hebben ze van 

alles verbouwd: nieuwe keuken, nieuwe 

trap, nieuwe vloer, maar de grootste klus 

was de tuin. “We hebben zelfs een eigen 

hakselaar aangeschaft en die heeft zijn 

geld al opgebracht. De tuin was behoor-

lijk overwoekerd. Nu is het geweldig om 

te zien wat er allemaal opkomt, we ont-

dekken elke dag wel nieuwe planten. En 

we zien ook zoveel verschillende soorten 

vogels in de tuin. Nu zijn we bezig met 

een moestuin, ook hartstikke leuk om te 

doen!”

Een ding willen ze nog graag delen: het 

vieren van 3 oktober was nog nooit zo 

leuk als afgelopen jaar: “De optocht voor 

de deur was één groot feest voor de 

kinderen. Ze mochten overal op en in en 

hebben een superdag gehad!”

Sfeervol
Geert van de Gevel (40) en Jennifer 

Merien (39) wonen met hun twee kinde-

ren (Noud (3) en Loïs (1) tijdelijk op de 

Lammenschansweg, in een appartement 

van de makelaar De Laat en Kromhout. 

“Wij hebben in december 2009 ons 

huis in Amsterdam verkocht en zijn 

eigenlijk sinds die tijd ‘zwervende’,” 

vertelt Geert. Toen de kinderen kwamen 

wilden ze graag een groter huis met 

tuin en het leek verstandiger om eerst te 

verkopen.”Dat ging onverwacht snel en 

het was nog niet gelukt om zelf iets te 

vinden.”  

Ze huurden tijdelijk in Amsterdam en 

zochten in Amsterdam, Oegstgeest en 

Leiden. Amsterdam viel echter vrij snel 

af. IJburg en Noord werd naar gekeken, 

“Maar voor ons gevoel was dat zo 

ver van de stad af, dat het toch geen 

Amsterdam zou zijn.” Ze hadden bijna 

een huis in Oegstgeest gekocht, maar die 

deal ging op het allerlaatste moment niet 

door. Het huis bleek ernstig verzakt te 

zijn. “Achteraf zijn we daar blij mee want 

de overgang van het drukke Amsterdam 

naar het rustige Oegstgeest zou toch iets 

te groot zijn geweest. Leiden is dan toch 

wat levendiger.” 

In Leiden hebben ze een paar keer nét 

achter het net gevist en de makelaar 

haalde hen daarom over om dan toch tij-

delijk in Leiden te gaan wonen, zodat ze 

dichter bij het vuur zaten. Dat bleek uit-

eindelijk ook te werken. Medio juli 2011 

krijgen ze de sleutel van hun nieuwe huis 

op De Meij van Streefkerkstraat 58. 

“We kunnen echt niet wachten! Af en toe 

lopen we er verliefd langs… maar eigen-

lijk weten we niet meer precies hoe het 

er ook weer uit zag!” Ze hadden het huis 

feitelijk maar een half uurtje gezien en 

wisten toen al genoeg: “Het was af, het 

was sfeervol, openslaande deuren, open 

haard, perfecte ligging, leuk straatje 

met plantsoentje voor de deur, helemaal 

goed.” De huidige bewoners hebben hen  

uitgenodigd om binnenkort nog eens 

rustig te komen kijken, “Dat gaan we snel 

doen.” 

Voor Geert is het wonen in Leiden al 

bekend. Na zijn studie woonde hij zo’n 

tien jaar op de Korte Mare: “Het is leuk 

om de oude vriendengroep weer terug 

te hebben en weer te sporten op mijn 

oude clubs.” Jennifer, die uit Amsterdam 

komt en daar nog steeds werkt: “Nieuwe 

mensen leren kennen is altijd leuk, daar-

naast zie ik onze vrienden uit Amsterdam 

nog regelmatig! Nog een paar maanden 

wachten en dan kunnen we eindelijk de 

dozen uit de opslag en van de vliering 

halen! Heerlijk!”

Bent u zelf (redelijk) nieuw in 

deze wijk komen wonen en wilt 

u meedoen aan deze rubriek? 

Of kent u mensen die dat willen? 

Meldt u dan aan via 

melmo@casema.nl.

door Monica Wigman

Nieuw in de wijk
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door Titia Buddingh

Wanneer je geen nee-nee sticker 
hebt, valt er wekelijks een 
hoop reclame op de deurmat. 
De grootwinkelbedrijven, 
natuurlijk, maar ook schoor-
steenvegers, oppasaanbiedingen, 
of een computercursus. En af 
en toe zit daar dan een pareltje 
tussen van een initiatief uit de 
wijk zelf. Zoals afgelopen maand 
een klein kaartje met aan de ene 
kant de foto van een jong gezin, 
en aan de andere kant de foto 
van een Frans dorpje. “Tijd voor 
een update” staat er op. 

Leonie Vogels en Frank van Kesteren zijn 

de initiatiefnemers. Ze woonden jaren in 

Stompwijk, maar hebben hun grote huis 

met tuin, omgeruild voor een praktisch 

‘pied a terre’ aan de Moddermanstraat.

“We wonen een deel van het jaar in 

Frankrijk”, legt Frank uit. “En twee huizen 

met een tuin onderhouden bleek te veel. 

Hier wonen als we niet in Frankrijk zijn 

bevalt ons uitstekend. Het is rustig, 

eigenlijk rustiger dan Stompwijk, en alle 

voorzieningen van de stad zijn vlakbij.”

Frank werkt als zelfstandig trainer en 

coach, en Leonie als interimmanager en 

loopbaanbegeleidster. “’Tijd voor een 

update’ is ontstaan omdat we zagen dat 

ouders van jonge gezinnen nogal eens 

worstelen met loopbaanvragen en met 

het maken van keuzes, zowel in werk 

als privé”, vertelt Frank. “Het biedt deze 

stellen een intensief coachingstraject 

gedurende één week met het doel 

samen efficiënte keuzes te maken in 

werk en privé.”

Onder leiding van Frank en Leonie staan 

de koppels stil bij loopbaanvragen, 

keuzes, waarden en dilemma’s. Het 

traject vindt plaats in Frankrijk, in de 

Ardeche. “De rustige omgeving in Zuid 

Frankrijk helpt om afstand te nemen, 

en tot creatieve oplossingen te komen”, 

licht Frank toe. De kinderen kunnen 

gewoon mee.”

Tijdens de coachingsbijeenkomsten 

wordt er gezorgd voor een betrouwbare 

Nederlandstalige oppas, en er is genoeg 

te doen in de buurt om het ook voor 

de kinderen tot een geslaagde week te 

maken.  De gasten verblijven niet in 

het huis van Frank en Leonie, maar in 

een onderkomen in de buurt, zodat het 

gezin ook de nodigde privacy heeft.

“Het is geen relatietherapie”, benadrukt 

Frank. “Stellen van wie de relatie op 

springen staat verwijzen we door.”

“Het gaat erom samen de tijd te nemen 

keuzes door te spreken,“ vult Leonie aan. 

“Jonge gezinnen hebben het druk. Er zijn 

keuzes in overvloed, en er is vaak weinig 

tijd om goed met elkaar af te stemmen. 

Frustratie en irritatie liggen dan op de 

loer. Keuzes haken op elkaar in. Als de 

één een studie wil oppakken heeft dat 

onherroepelijk consequenties voor de 

partner en voor het gezin. Het gaat er 

ook om verlangens en verwachtingen 

uit te spreken en samen een actieplan 

te maken. Als een stel besluit vrienden 

belangrijk te vinden, gaan we ook echt in 

de agenda kijken om hiervoor tijd vrij te 

maken.”

Hoewel het werk van Leonie en Frank 

inhoudelijk al veel overlap had, hadden 

ze nog niet eerder samengewerkt. “We 

zijn al meer dan 25 jaar levenspartner”, 

vertelt Leonie. “We merken nu dat we 

elkaar ook professioneel goed aanvullen. 

Ik ben wat meer van veiligheid, ik zorg 

voor structuur en overzicht en Frank is 

meer confronterend. Dat blijkt een goede 

combinatie.”   <

Pendelen tussen de 
Moddermanstraat en de Ardèche



Veel inheemse boeren vestigden zich 

in de omgeving, want er viel goed aan 

de Romeinen te verdienen. Maar aan 

het eind van de tweede eeuw trad een 

kentering op. Het klimaat werd slechter. 

Het ooit machtige Romeinse Rijk werd 

van alle kanten aangevallen en riep zijn 

legers terug. Uiteindelijk liepen noor-

delijke stammen op zoek naar nieuwe 

woonplaatsen in het zuiden onze streken 

omver. Onze omgeving bleef bijna onbe-

woond achter.  

Het landschap 
Onze wijk ligt op de zuidelijke oever van 

de Oude Rijn. Ten noorden van Katwijk 

mondt deze rivier uit in de Noordzee. 

Het landschap rond de Rijnmonding zag 

er in prehistorische en Romeinse tijden 

heel anders uit dan nu. De rivier en de 

zee speelden een belangrijke rol bij de 

vorming van het landschap. Langs de 

kust lag een rij zandruggen, parallel 

achter elkaar, de zogeheten strandwal-

len. Die ontstonden al zo rond 3000 voor 

Christus. Op die standwallen lag het 

golvende landschap van de oude duinen. 

De duinen van nu zijn veel hoger, maar 

die bestonden nog niet, die zijn pas in de 

Middeleeuwen ontstaan.

Achter de strandwallen was landinwaarts 

een gebied van drassige moerasbossen. 

De Rijn overspoelde een breed gebied, 

waarbij telkens nieuwe kreken werden 

gevormd en oude beddingen verzand-

den. Rivierkommen verveenden en het 

veen werd tijdens overstromingen weer 

bedekt met een laag klei.

Een boerenbevolking
Zo’n twee eeuwen voor het begin van 

onze jaartelling, de late ijzertijd, werden 

de stormvloeden minder en kwamen er 

meer mogelijkheden om in de omgeving 

van de Rijn te gaan wonen. De meeste 
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Kort voor het begin van onze jaartelling verschenen de Romeinen 
in onze streken. Nadat een poging heel Noordwest-Europa te 
veroveren mislukt was, werd in onze omgeving de Rijksgrens 
getrokken. Aan de noordkant van wat nu onze wijk is, kwam een 
heerweg. Tussen Rijn en Maas werd een kanaal gegraven met 
een grote haven. In het jaar 69 werd op Roomburg een groot fort 
gebouwd. 

Onze wijk en de 
Romeinen

Corbulo groef 
een kanaaleen kanaaleen kanaaleen kanaal
van Roomburg via 
Leidschendam naar 
Naaldwijk

door Alfred Dernison
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woonplaatsen ontstonden langs de 

oevers van de zijrivieren. Waarschijnlijk 

waren er nog te veel overstromingen 

zodat men liever de oeverwallen van 

zijrivieren opzocht.

Woonplaatsen uit deze tijd zijn gevonden 

in de Stevenhofjes-, de Cronesteyn-, en 

Oostvlietpolder. Aan de noordkant van 

de Rijn zijn sporen van ijzertijdbewoning 

gevonden in de Munniken- en Achthove-

nerpolder in Leiderdorp.

De bewoning bestond uit een of twee 

boerderijerven. De boerderijen waren 

drieschepige hallenhuizen met een lengte 

van 10 tot wel 30 meter. Een type dat 

nog sterk doet denken aan de boer-

derijen die we hier vandaag nog in de 

omgeving aantreffen. In het voorhuis was 

het woongedeelte. De stal werd in drieën 

verdeeld; in het midden een voergang en 

langs de zijwanden boxen voor het vee. 

Het landschap begon men al gauw te 

ontginnen. Op de kreekruggen en oever-

wallen werd gerst of tarwe verbouwd. Op 

de overgang naar de kommen lagen de 

weiden en het moerasland verschafte riet 

en wilgentenen. 

De komst van de Romeinen
In 57 drongen de troepen van Caesar 

door tot het huidige zuiden van Neder-

land. De Romeinen bleven hier nog niet 

definitief. Wel begonnen ze met een 

migratiepolitiek. Bevriende Germaanse 

stammen mochten zich in het rivierenge-

bied vestigen. De Bataven gingen vanuit 

het zuiden van Duitsland naar de Betuwe, 

en de Kaninefaten streken neer aan de 

Rijnmonding.

Kort voor het begin van onze jaartelling 

maakte Keizer Augustus een begin met 

de inlijving van Germanië. De Romeinen 

gedroegen zich daarbij als echte ver-

overaars. Vooral het optreden van de

legeraanvoerder Varus wekte veel 

weerstand. In het jaar 6 werd zijn leger 

in het Teutoburgerwoud (bij Osnabrück) 

in een hinderlaag gelokt en volledig in de 

pan gehakt.

In 47 wilde Corbulo het noorden van 

Duitsland heroveren. Keizer Claudius 

riep hem echter terug. Deze wilde de 

aandacht op Engeland richten en de 

Rijnmond ontwikkelen als uitvalsbasis. 

Als belangrijke stap hiervoor werd een 

verbinding tussen Rijn en Maas tor stand 

gebracht. Gebruikmakend van een oude 

wetering liet Corbulo een kanaal graven 

van Roomburg via Leidschendam naar 

Naaldwijk.

In Valkenburg en Alphen werden forten 

gebouwd. Aan de Rijnmond was het 

echter nog lang niet rustig. In 69 was 

er een opstand onder leiding van Julius 

Civilis. De opstand verzandde. Maar 

de Romeinen besloten de Rijn die nu 

Rijksgrens werd te versterken. Bij de 

samenvloeiing van Rijn en de Gracht van 

Corbulo verrees het Fort Matilo.

Romeins Rijnland
Rond 200 was de bloeiperiode van 

het Romeinse Rijk in onze omgeving. 

De Rijn werd bewaakt door een reeks 

forten: Katwijk, Valkenburg, Roomburg, 

Alphen, Zwammerdam, Woerden, 

Vleuten, Utrecht en Vechten. Aan de 

tegenwoordige Besjeslaan op Roomburg 

lag het fort Matilo, met een afmeting 

van bijna anderhalve hectare. Het fort 

werd bewoond door ca. 500 inheemse 

infanteristen onder bevel van Romeinse 

officieren. Bij Matilo lag een vicus, een 

Romeins dorp dat ongeveer zes maal zo 

groot was als het fort zelf. Er woonden 

familieleden van de officieren, maar ook 

allerlei burgers die een inkomen dankzij 

het leger hadden. Er waren timmerlui, 

metaalbewerkers, leerbewerkers, maar 

ook kwekers van groente en fruit.

Naast het fort lag de Corbulogracht, 

hier 60 meter breed en vijf meter diep. 

In de gracht waren aanlegsteigers voor 

schepen gebouwd. In 1912 is het wrak 

van zo’n schip gevonden. De gracht, die 

grotendeels samenviel met het huidige 

Rijn- en Schiekanaal vormde de zuid-

oostelijke begrenzing van wat nu onze 

wijk is. Net in onze wijk liep een jaagpad. 

Bij de Hoge Rijndijk lag de heerweg die 

de verbinding met Valkenburg vormde. 

Langs die weg hadden de Romeinen 

waarschijnlijk verschillende wachtposten 

gebouwd.

Met de komst van de Romeinen was 

ook de inheemse bevolking sterk 

gegroeid. Langs de boorden en kreken 

van zijrivieren, maar ook langs de 

oeverwallen van de Rijn verschenen 

nieuwe boerderijen. Boerenbedrijven die 

vooral op veeteelt gericht waren. Resten 

zijn gevonden aan de Koenesteeg en 

achter de Wassenaarseweg. Ook in onze 

directe omgeving hebben waarschijnlijk 

boerderijen gestaan. Daar is helaas nog 

niets van teruggevonden omdat alles al 

heel lang overbouwd is.

Verval
Aan het einde van de tweede eeuw komt 

een verandering op gang. Het klimaat 

begint te verslechteren. Veel oeverwal-

len overstromen en worden voor het 

agrarisch bedrijf onbruikbaar. Mensen 

trekken weg.

Het kolossale Romeinse Rijk werd van 

verschillende kanten aangevallen. Het 

werd onbetaalbaar om het leger alles te 

laten verdedigen. Legereenheden werden 

teruggeroepen en voor veel burgers was 

er zo ook niet veel meer te verdienen. 

De Romeinse invloed aan de Rijnmond 

verzwakte en vanaf 253 hielden de 

Germanen roof- en plundertochten in 

het Romeins gebied. Op oudejaarsdag 

405 trokken de Germanen over de Rijn 

en namen het Romeins gebied in bezit. 

Onze streek zou een paar eeuwen bijna 

onbewoond blijven.   <

Literatuur, o.a.:

• C.R.Brandenburgh, 

• W.A.M.Hessing: Matilo, Rodenburg, 

   Roomburg; Leiden 2005

• Leidse Jaarboekjes, 2001- 2009

Afbeeldingen:

• Een boerderij uit de ijzertijd

• Een wachtpost langs de Limes
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Kleine 
contributieverhoging

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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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
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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

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.
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“De agenda is wat voorspelbaar 
voor vaste gasten,” merkte voor-
zitter Thomas van Duin op aan 
het begin van de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering
van de Professoren- en 
Burgemeesterswijk. Maar trouwe 
lezers van deze jaarlijkse rubriek 
begrijpen het al: de avond zelf 
was weer gevuld met spanning, 
sensatie en emotie.

Het begon al gelijk met de goedkeuring 

van het verslag. Beperkte het bestuur 

zich vorig jaar nog tot het omkatten van 

leden naar donateurs, dit jaar hoorden 

ook geslachtsverandering en tijdreis tot 

de mogelijkheden. Een dame bleek met 

enkele aanslagen – nee, aanslagen klinkt 

te dramatisch: met één pennenstreek dan 

maar – in een heer te zijn veranderd. En 

een omwonende van de Lorentzhof was 

voor bewoonster aangezien. Tja, daar had 

onze secretaris iets goed te maken.

 

Parkeerbeleid
Een belangrijk punt van aandacht was 

uiteraard het parkeerbeleid. Binnenkort 

zal in de wijk met een Blauwe Zone proef 

worden begonnen. Het is de bedoeling 

dat er twee vergunningen per huishouden 

verstrekt worden, verzekerde Thomas van 

Duin. Verder loopt de proef in principe 

voor twee jaar, maar als al veel eerder 

blijkt dat er een grote verschuiving van 

de overlast plaatsvindt, zal ook eerder 

geëvalueerd worden. 

En toen was het tijd voor een vraag 

nog prangender dan hoe lang auto’s 

geparkeerd staan: hoe lang parkeren 

bestuursleden zichzelf op het rode 

pluche van hun verheven functie? Na 

zes jaar treden zij statutair af, maar is 

er een limiet aan hun herkiesbaarheid? 

Hebben bestuursleden een best before 

datum of kunnen zij tot in eeuwigheid 

der eeuwigheden aanblijven? Dit naar 

aanleiding van het statutair aftreden van 

Frans Hoek, die overigens onder applaus 

voor een tweede termijn benoemd werd.

Herverkiezing
Het bleek vervolgens dat op er dit moment 

inderdaad geen tijdslimiet is. Vanuit de 

zaal kwam het voorstel om dan de statuten 

te wijzigen: maximaal twee termijnen. 

Eveneens vanuit de zaal kwamen de tegen-

argumenten dat het hier ten eerste niet 

om het presidentschap van de Verenigde 

Staten ging, en dat ten tweede een bestuur 

doorgaans zielsdankbaar is als iemand wil 

aanblijven. Voorlopig blijven de statuten 

nog ongewijzigd, maar wij zullen allen 

alert blijven: erfopvolging lijkt uw verslag-

gever niet wenselijk.

Financiën
Daarna, want wij zijn taaie lieden die na 

ieder duel simpelweg het bloed van de 

paal vegen en tot het volgende agenda-

punt overgaan, lichtte de penningmeester 

de financiële stukken toe. Met name het 

feit dat 2010 met een negatief saldo was 

geëindigd en de maatregelen die het be-

stuur toen genomen had, werden duidelijk 

uiteengezet. De kascommissie stelde dan 

ook voor om bestuur en penningmeester 

decharge te verlenen. De vergadering 

accepteerde dit voorstel bij acclamatie.

Vervolgens bracht het bestuur een agenda-

punt in: de hoogte van de contributie. 

Door onder andere het tijdelijke tekort in 

2010 was dit onderwerp ter sprake geko-

men. Het blijkt dat de contributie al acht 

jaar niet verhoogd is. Verder is het een 

van de laagste bedragen van alle Leidse 

wijkverenigingen. Het bestuur stelde dan 

ook voor de bijdrage te verhogen naar 10 

(tien) euro. Overigens dragen heel veel 

leden al meer dan het verplichte bedrag 

bij (u wist toch allen dat dit mogelijk is?), 

maar toch werd van de maatregel een 

bescheiden financieel succes verwacht. 

En toen bleek maar weer eens dat een 

tekort van enige honderden euros vereni-

gingsgeld geen onoverkomelijk probleem 

hoeft te zijn (en dat was en is het ook ab-

soluut niet) maar dat een verhoging van de 

eigen bijdrage een geheel andere zaak is. 

Een van de leden wees erop dat het 

bestuur het jaar daarvoor dus fouten had 

gemaakt waarvoor het geld nu bij de leden 

weggehaald werd. De penningmeester 

legde nogmaals uit dat het bestuur op 

instigatie van de gemeente meer had 

uitgegeven, aangezien de gemeentelijke 

subsidie anders in gevaar zou kunnen 

komen. Voorts werd gewezen op te 

verwachten uitgaven aan bij voorbeeld 

vervanging van de tenten. 

Een ander lid onderstreepte dat de 

vereniging tot op heden laagdrempelig 

en voor iedereen toegankelijk was. Een 

verhoging van de jaarlijkse bijdrage met 1 

euro 50 zou nieuwe leden van de volgens 

makelaars Zo Geliefde Professoren- en 

Burgemeesterswijk wel eens van het 

lidmaatschap af kunnen houden.

Verhoging
De vergadering besloot uiteindelijk met 

18 stemmen voor en 2 tegen tot 

verhoging van de contributie. Maar 

wacht nog even, waarde lezer, voor u een 

tweede hypotheek neemt of uw kinderen 

uit werken stuurt. Uw verslaggever is 

er van overtuigd dat het bestuur – stuk 

voor stuk vriendelijke mensen met het 

hart op de goede plaats – meer dan 

bereid is om zich in te zetten voor die 

leden die minvermogendheid moeten 

claimen. Van een afbetalingsregeling tot 

volledige kwijtschelding: het bestuur zal 

de nooddruftige Profburgwijker niet in een 

sociaal isolement storten.

Na al deze emoties maakten de aanwe-

zigen dankbaar gebruik van de door het 

bestuur geschonken hapjes en drankjes, 

in letterlijke en figuurlijke zin: de immer 

actieve Rob Beurse bemande professioneel 

de bar.   <

Kleine 
contributieverhoging

door Coco Hoek

Algemene Ledenvergadering
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door Frans Hoek

Sinds het vorige verslag in de 
wijkkrant van december is het 
overleg met de samenwerkende 
buurtorganisaties langs het 
geplande tracé van de Ringweg 
Oost (RWO) met voortvarendheid 
doorgegaan. Wat is er 
ondertussen gebeurd?

Het grote bezwaar tegen de ateliers van 

de afgelopen 4 jaar is steeds geweest 

dat we om de oren werden geslagen 

met telkens andere cijfers die voor ons 

oncontroleerbaar waren. Om dat nu 

te voorkomen heeft wethouder Strijk 

aan de buurtorganisaties een eigen 

onafhankelijke adviseur toegewezen die 

moet helpen om de zaken inzichtelijk 

te houden. Verder is projectleider 

Harry Devilee begonnen met een aantal 

sessies, waarin de werking van het 

verkeersmodel werd toegelicht. Op basis 

van deze kennis mogen wij ook eigen 

ideeën en wensen inbrengen die dan 

worden doorgerekend.

Gezamenlijke buurtorganisaties
Eind januari is er door de gezamenlijke 

buurtorganisaties, waar wij zitting in 

hebben, een brief verstuurd aan de 

wethouder met het advies nog eens heel 

goed na te denken over nut en nood-

zaak van de hele RWO. Deze Ringweg 

wordt het duurste project voor Leiden 

ooit! De kosten zijn momenteel begroot 

op € 1.500,- per inwoner vanaf nul jaar 

en de kans op forse uitloop is zeker 

aanwezig. Gek genoeg heeft deze nut en 

noodzaakafweging in het verleden nooit 

goed genoeg plaatsgevonden. 

Optimaal benutten wat er 
al is en kiezen voor oplossing 
buurtorganisaties

Ringweg Oost, status overleg
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Uit de verkeerscijfers van de vorige 

ateliers is gebleken, dat er helemaal 

geen Noord-Zuid verkeersprobleem is, 

maar wel een Oost-West probleem. De 

RWO is eigenlijk alleen zinvol als de RGL 

(RijnGouweLijn) over de Hooigracht gaat 

rijden! Voorwaar een dure grap.

De samenwerkende buurtorganisaties 

hebben geadviseerd om de beslissing over 

de RWO uit te stellen totdat de eff ecten 

van de volgende projecten bekend zijn:

n De verbreding van de A4, de afsluiting 

 van de oprit bij de N11, de aanleg 

 van een parallelweg tussen de N11 en 

 de afslag Zoeterwoude.

n   Het functioneren van de nieuwe 

 Willem de Zwijgerlaan.

n   Het defi nitieve tracé van de Rijnland-

 route: buitenom of de Churchill Avenue.

n RGL over bestaand spoor, Breestraat of  

 Hooigracht/Langegracht.

n Het verdubbelen van de parkeer-

 capaciteit in de binnenstad.

Voorlopig kunnen maatregelen worden

genomen om de bestaande wegen 

rondom Leiden zo eff ectief mogelijk te 

benutten; de nulvariant. Verder is door 

de deelnemers van de vroegere ateliers 

ieen nulplusvariant ontwikkeld, waarbij 

met minimale ingrepen een hoop extra 

verkeerscapaciteit ontstaat.

Leiderdorp
Naast alle bezwaren van de buurt-

organisaties ligt ook de gemeente 

Leiderdorp dwars. Helemaal tegenhouden 

willen ze het niet meer, maar er is een 

lijst van eisen die meerdere kantjes lang 

is en diverse moeilijk te vervullen punten 

bevat. 

Van onze collega’s van Leiderdorp hoor-

den we dat de geplande tunnel uit gaat 

komen in een veendijkje uit 1500, waar-

langs 11 niet onderheide huizen staan. 

Ook is de geplande hellingshoek 

1% steiler dan zou mogen. Nu denkt u, 

wat is één procent, maar als dat betekent, 

dat een zwaar beladen vrachtauto die in 

de tunnel moet stoppen niet meer op eigen 

kracht weg komt, dan is dat wel veel.

Als Leiderdorp echt niet meewerkt, dan 

heeft Leiden als terugvaloptie de route 

door de Sumatrastraat. Direct na de brug 

van Industrieterrein De Waard naar De 

Kooi staat een hele rij woningen die dan 

gesloopt zal moeten worden omdat de 

weg daar te smal is.  Meerdere politici 

hebben in het verleden met de hand op 

het hart verklaard dat deze straat nooit 

voor doorgaand verkeer gebruikt zal gaan 

worden. 

Voorlopig gaan we zeer kritisch kijken

naar de resultaten van de nieuwe 

verkeersberekeningen. Om te beginnen 

beschikt Leiden nu over verkeersgegevens 

van 2008. De vorige berekeningen waren 

gebaseerd op 2005. Geprobeerd wordt om 

de verkeerssituatie in 2020 te schatten 

aan de hand van verwachte groeicijfers 

en verschillende, door ons aan te vullen 

‘what if’ vragen. 

Hoe het overleg verder verloopt, moet 

de tijd uitwijzen. Het is vooral positief 

dat het erop lijkt dat de gemeente dit 

keer echt kritisch naar de problematiek 

wil kijken. Maar – toepasselijk voor het 

jaargetijde – ‘één zwaluw maakt nog geen 

zomer’, dus ook hier blijven we kritisch. <

Jarig huis
Mijn onverwachte 

bezoek van 

buiten de stad ver-

baast zich over de 

taart bij de thee. Een 

verrukkelijke zachte 

smeuïge taart met 

vruchten vulling en 

een marsepeinachtige 

bovenlaag. Alleen banketbakker 

Kallenberg kan zoiets heerlijks 

bakken. “Wat een grappig formaat en 

wat staat er op de bovenkant. Je bent 

toch niet jarig?” Schuldbewust kijkt 

mijn bezoek mij aan, want dan is er 

geen cadeau meegebracht.

“Nee, niet ik, maar mijn huis. En niet 

alleen het mijne, de hele straat of 

eigenlijk delen van drie straten, de 

Zeemanlaan, de Lammenschansweg en 

de Lorentzkade. Samen vormen ze een 

driehoek.”

“ De Bermudadriehoek zeker, ben jij in 

een donker gat gevallen? Een jarig huis! 

Koop je daar een taart voor?”

“De Krophollerdriehoek. Die beroemde 

architect heeft die straten in 

een driehoek om de kerk heen 

gebouwd.” 

De Petruskerk kennen ze, het 

is hun baken als ze van de A4 

komen.

“De bewoners van de driehoek 

vormen het oudste deel van 

deze wijk. We hebben de taart 

in dit leuke formaat van de 

wijkvereniging gekregen. Hij 

werd door de voorzitter persoonlijk uit-

gereikt. Hartverwarmend op een koude 

winteravond. Omdat we 75 jaar be-

staan. En dat wordt gevierd. Deze wijk 

heeft een zeer actieve wijkvereniging. 

Er staat een verzoek tot lidmaatschap 

met contributie op. Want de fantasti-

sche activiteiten van de wijkvereniging 

moeten wel ergens van betaald kunnen 

worden.”

Natuurlijk heb ik me als lid opgegeven. 

Dat had ik al veel eerder moeten doen. 

Ik hoop alle andere bewoners van de 

jarige huizen ook, voor zover ze het al 

niet waren.    <

door Riekje Renes
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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
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Een Mooie Uitvaart… 
...past bij de levensstijl van de overledene; 
...biedt troost en steun 
   aan hen die achterblijven

Complete 
uitvaartbegeleiding 
Ook voor vrijblijvende 
informatie 

Warme groet, Angelique

Angelique Valk | Cobetstraat 18A, 2313 KC Leiden |

06-53964420 (24 uur) | angelique@mooieuitvaart.com | 

www.mooieuitvaart.com
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Programma 

75 jaar 
Sint Petruskerk

Programma

Zaterdag 23 april  22.15 uur  Paaswake

Zaterdag 21 mei 11.00 –  Open kerk met expositie van de kerkschatten 
 16.00 uur. en de mogelijkheid om de toren te 
  beklimmen. In de middag een apart 
  verrassingsprogramma voor de kinderen.

Zondag 29 mei 15.00 uur Concert door het jubileumkoor van de 
  Sint Petrus. Iedereen is welkom, maar vooral 
  75-jarige buurtbewoners.

Zaterdag 11 juni 11.00 - De kerk is open om het gebouw en de
 14.00 uur kunstwerken van Irène Prinsen te bekijken.

Zondag 26 juni 9.30 uur Feestelijk hoogmis. Alle koren zingen bij 
  deze mis: het Sint Petruskoor, de Cantorij en
  het kinderkoor. Ook word de gouden Haan 
  uitgereikt. Na afl oop is er koffi  e.

4 september tot  Tentoonstelling van de Leidse kunstenaar 
half november  Piet de Boer.

Donderdag 29 september  Parochie-uitstap naar een ander 
  Krophollergebouw, museumbezoek, Mis en 
  jubileumdiner.
  Opgave folder volgt in de kerk.

Woensdag 19 oktober 20.00 uur Lezing ‘Anders aankijken tegen een 
  kerkgebouw’ in de Sint Petrus zaal. 

Zondag 20 november 9.30 uur Christus Koning. Een eucharistieviering en
   liturgische afsluiting van het jubileumjaar.

Vrijdag 25 november 20.00 uur Een concert van Ex Animo als feestelijke
  afsluiting.

Kunst 
over de 
Vloer 
2011
In november 2011 vindt voor de 

zesde keer Kunst over de Vloer 

plaats. Tijdens het kleinschalige 

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 moderne muziek. In 2009 waren 

er ongeveer 350 bezoekers die 

samen naar 550 optredens hebben 

geluisterd. 

 

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 huiskamer 

ter beschikking willen stellen? Als 

gastheer of gastvrouw 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 zich aanmelden bij  

kunst@profburgwijk.nl



kijk ook eens op www.profburgwijk.nl
20

De eerste twee van de zes geplande 
‘professorenlezingen’ in onze wijk waren 
een groot succes. “Wat geweldig dat 
medebewoners professoren zijn en ons 
vertellen over hun belangrijke werk!” Ook 
de unieke locatie, de Oud-Katholieke Kerk, 
krijgt veel lof.

Professoren-
lezingen 2011 
zijn in trek

75 jaar professorenwijk

Op zondag 30 januari hield wijkgenoot 

en professor Jenny Goldschmidt de eerste 

lezing in de serie professorenlezingen, 

georganiseerd in het kader van het 

jubileum van de wijk. Voor een goed 

gevulde zaal van de Oud-Katholieke Kerk 

sprak ze over de mensenrechten. Na de 

lezing was er ruimte voor discussie en 

vervolgens was er gelegenheid om na te 

praten bij een borrel.

In haar lezing onder de titel 

’Mensenrechten in fort Europa: hoeveel 

ruimte is er nog over voor mensen in 

de knel?’, stelde Jenny Goldschmidt 

– hoogleraar mensenrechten aan de 

universiteit van Utrecht – onder meer: 

“Sinds het Verdrag van Lissabon de 

positie van de Europese Unie heeft 

versterkt en sinds er sprake is van 

een grotere interne vrijheid in de 

Unie wordt de bescherming van 

fundamentele rechten, aan de grens 

en binnen de Unie zelf, steeds meer 

een gemeenschappelijke taak. Daar 

zal bij alle beleidsterreinen rekening 

mee gehouden moet worden: ook 

bijvoorbeeld bij de bestrijding van 

terrorisme. Daarbij komt ook het belang 

van het Europese Hof voor de Rechten 

van de Mens aan de orde en de ruimte 

die dit Hof de staten laat voor een eigen 

invulling.”

Ze zette uiteen dat de rechters 

genuanceerder oordelen dan het in de 

pers overkomt. De indruk dat de rechters 

de poort open zetten voor immigranten 

van buiten de EU is volgens haar niet 

terecht. In Nederland gaan inmiddels 

stemmen op de Nederlandse deelname 

aan het Europees Verdrag voor de 

Rechten voor de Mens op te zeggen. 

Prof Goldschmidt wees erop dat het 

geen zin heeft voor Nederland om het 

verdrag op te zeggen, omdat binnenkort 

de Europese Unie zal toetreden tot het 

verdrag. Langs die weg is Nederland er 

dan nog steeds aan gebonden.” De ruim 

60 belangstellenden hingen aan haar 

lippen.

Op zondag 20 maart vervolgde wijk-

genoot Alex van Belkum de lezingen-

cyclus. Hij was tot voor kort hoogleraar 

Moleculaire Microbiologie aan het 

Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. 

Hij studeerde biochemie en moleculaire 

microbiologie en promoveerde in beide 

vakgebieden. Hij is expert op gebied 

van infectieziekten en werkte onder 

meer in (academische) ziekenhuizen 

in Leiden, Delft en Oxford UK. Met een 

indrukwekkende serie dia’s wijdde 

Van Belkum het 40-koppig publiek in 

het leven van bacteriën, virussen en 

schimmels in. Hij zette uiteen dat de 

laatste jaren infecties steeds moeilijker 

te bestrijden zijn en de medicijnen 

daartegen uitgewerkt raken. Een 

verontrustende boodschap.   <
1936    20111936    20111936    2011

Welkom bij de komende 
lezingen:

Zondag 29 mei: 

Professor dr. Kees Goudswaard, 

hoogleraar Toegepaste economie en bijzonder 

hoogleraar Sociale zekerheid, Universiteit 

Leiden. Titel lezing: ‘Vergrijzing en AOW-

perikelen’.

Zondag 28 augustus: 

Professor dr. Hans Blom, 

historicus, oud-directeur Nederlands 

Instituut voor Oorlogsdocumentatie, bezetter 

Cleveringaleerstoel Universiteit Leiden. 

Titel lezing: ‘Hoe was het mogelijk? Waarom 

er relatief zoveel Joden in Nederland vervolgd 

en vermoord zijn, vergeleken met andere 

landen’.

Zondag 23 oktober: 

nog onbekend.

Zondag 11 december: 

Professor dr. Vincent Icke, 

hoogleraar sterrenkunde en kosmologie. 

Titel lezing: nog niet bekend.

Locatie: Oud-Katholieke Kerk, 

hoek Cronesteynkade-Zoeterwoudsesingel, 

15.00-17.00 uur. Toegang gratis.

door Thomas van Duin
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Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Professorenwijk

‘Ontmoet elkaar, mede- en oud-wijkgenoten’

Fotowedstrijd: ‘Mijn woongenot’
Waarom is het zo fi jn wonen in jouw straat of buurt? Laat het zien! Maak een fraaie foto!
Stuur deze in aan 75jaarprofwijk@profburgwijk.nl 
of neem een grote afdruk mee naar de Jubileumdag. 
Op deze dag worden alle foto’s tentoongesteld en de 
fraaiste krijgt een prijs.

Ontwerpwedstrijd: 

‘wijkvlag en wijkwimpel’

Onze gezamenlijke wijken (Professoren- en 

Burgemeesterswijk) hebben nog geen eigen vlag. Kom 

met jouw ontwerp! Stuur deze in aan 75jaarprofwijk@

profburgwijk.nl of neem een grote afdruk mee naar 

de Jubileumdag. Op deze dag worden alle ontwerpen 

tentoongesteld en de fraaiste krijgt een prijs.

Ontwerpwedstrijd:

‘wijkvlag en wijkwimpel’

Onze gezamenlijke wijken (Professoren- en 

Burgemeesterswijk) hebben nog geen eigen vlag. Kom 

met jouw ontwerp! Stuur deze in aan 

Ontwerpwedstrijd:

‘wijkvlag en wijkwimpel’

Onze gezamenlijke wijken (Professoren- en 

12 november 2011  Groot jubileumbal

Plaats: Stedelijk Gymnasium. Met Bigband en 

swingende coverband. Koop van tevoren een 

toegangskaartje, dan weet je zeker dat je er bij bent!

Meer weten? Meedoen?
Ga naar www.profburgwijk.nl of neem contact op met 

het jubileumteam: 75jaarprofwijk@profburgwijk.nl

vanaf  10.30 uur

n Ontvangst met koffi  e/thee en jubileumgebakje,

 aangeboden door de wijkvereniging;

n (11.00 uur) Offi  ciële opening Jubileumdag door 

 voorzitter wijkvereniging Thomas van Duin;

n Presentatie nieuwe boek Buurtherinneringen;

n Overhandiging boek aan oudste bewoonster en de

 burgemeester van Leiden;

n Mini-interview oudste bewoonster.

vanaf  11.30 uur

n Bezichtiging tentoonstelling geschiedenis van 

 de wijk;

n Bezichtiging resultaten fotowedstrijd 

 ‘Mijn woongenot’;

n Bezichtiging resultaten ontwerpwedstrijd 

 wijkvlag;

n Doorlopend fi lmprogramma: unieke oude 

 wijkfi lms / fi lm Bagage, documentaire over de 

 geschiedenis en ontruiming van het voormalig  

 Joods weeshuis (ter plekke ook te koop);

n De vorige boeken over onze wijken 

 ‘Van stadspolder tot beschermd stadsgezicht’ en  

 ‘Een wijk met aanzien. Honderd jaar Burgemeesters- 

 wijk’ zijn tegen een aantrekkelijke prijs te koop.

Grote Jubileumdag
Zaterdag 4 juni, 11.00 -16.00 uur

Lokatie: Vredeskerk, 
De Sitterlaan/Van Vollenhovenkade

Voor de kleintjes:
Lekker buiten stoepkrijten, met leuke prijsjes!

vanaf  11.30 uur

n Gelegenheid voor lunch.

14.00 uur

n Prijsuitreiking fotowedstrijd ‘Mijn woongenot’ en  

 ontwerpwedstrijd wijkvlag.

16.00 uur

n Afronding Jubileumdag.
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Blauwe zone 
kent voor- en 
tegenstanders

voor om parkeeroverlast in de woonwijken 

van ‘vreemd-parkeerders’ – veelal bezoe-

kers en werknemers van de binnenstad en 

forenzen die met de trein naar hun werk 

reizen – tegen te gaan.

Proefgebied opgerekt
Het gemeentebestuur rekt het oorspron-

kelijk aangewezen proefgebied van de 

omgeving station Lammenschans en de 

omgeving St. Petruskerk behoorlijk op. 

Zowel het vorige als het nieuwe gemeen-

tebestuur zeggen veel waarde te hechten 

aan de opvattingen van de wijkbewoners 

zelf. Uit onze wijken zijn van bewoners en 

winkeliers grenzend aan de twee oor-

spronkelijk aangewezen buurten diverse 

verzoeken gekomen het gebied uit te 

breiden. Angst voor een ‘waterbedeffect’ 

is daarbij de voornaamste reden: vreemd-

parkeerders zouden hun auto gewoon een 

straat verderop zetten.

Ook de Wijkvereniging heeft vorig jaar 

aangegeven dat dit verdringingseffect de 

problemen zal doen verschuiven dieper de 

wijk in. Met de verschoven grenzen zal dit 

effect niet per se verdwenen zijn, terwijl 

veel meer huishoudens, ook zij die 

De wijkkrant informeerde u in 
december 2010 over de invoe-
ring van een proef met een 
beperkend parkeerbeleid in onze 
wijken, de blauwe zone. Deze 
proef moet in het derde kwartaal 
van 2011 van start gaan en gaat 
gelden in een groot deel van 
onze wijken. Het doel is het te-
rugdringen van het langdurend 
parkeren van auto’s van buiten 
de wijken. De meningen over 
deze parkeerbeperking lopen 
sterk uiteen. De Wijkvereniging 
is kritisch en heeft dit begin 
maart 2011 opnieuw aan het 
gemeentebestuur laten weten.

Het parkeerplan maakt onderdeel uit van 

de Kadernota Bereikbaarheid die in mei 

2009 door de gemeenteraad is vastge-

steld. Hierin staat dat in vijf wijken van 

Leiden buiten de binnenstad een proef zal 

starten van twee jaar met een zogenaamde 

Blauwe Zone.

Dit is de naam van een parkeerbeleid dat 

tot doel heeft het parkeren van auto’s 

te beperken tot speciale plekken (met 

blauw aangeduid) en speciale tijden. 

Parkeerders kunnen dan maximaal 2 uren 

achtereen hun auto parkeren en moeten 

hun parkeerschijf instellen. Wijkbewoners 

en bedrijven kopen een parkeervergun-

ning waarmee zij hun auto altijd kunnen 

parkeren. Dit beperkingsbeleid dient er 

Bewoners 
willen ook 
meedoen
Op 4 maart hebben bewoners in de 

buurt Zoeterwoudsesingel-Fruinlaan-

P.J.Blokstraat een petitie aangeboden 

aan wethouder Robert Strijk van 

verkeer. Deze petitie, gesteund door 

ruim honderd medebewoners, houdt 

een pleidooi om ook daar een blauwe 

zone in te voeren. De bewoners 

hebben veel overlast van parkerende 

bezoekers van de binnenstad. De 

wethouder zei “...zich niet blind 

en doof te kunnen houden voor dit 

signaal”, maar dat de gemeenteraad 

inmiddels de grenzen van het 

proefgebied al had vastgesteld.

door Thomas van Duin
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In maart 2011 heeft het bestuur van de 

Wijkvereniging haar ‘zienswijze’ op het 

plan van het gemeentebestuur ingediend. 

De hoofdpunten:

n  “Een belangrijke oorzaak van parkeer-

overlast in onze wijken is het ontbreken 

van betaalbare en bereikbare parkeer-

voorzieningen vlakbij de binnenstad. 

Daarom blijven wij aandringen op het 

realiseren van voldoende parkeer-

capaciteit tegen een aantrekkelijke prijs. 

Parkeergarages dragen hieraan bij.”

n  “Wij vrezen een ontsierende aan-

duiding in het gehele gebied van onze 

wijken waar dit beleid gaat gelden met 

vele blauwe lijnen resp. blauwe stoep-

randen. Wij zouden deze aanduiding 

daarom graag anders opgelost zien 

worden. In een gebied dat eerdaags 

beschermd stadsgezicht wordt, is blauwe 

belijning op de openbare weg/stoep zeer 

ontsierend.”

n  “Een voorstelbare vrees van bewoners 

die net buiten het betreffende gebied 

wonen, is dat juist bij hen de ‘vreemd-

parkeerders’ hun voertuigen achter 

laten. U geeft aan hier door middel van 

meerdere verkeerstellingen informatie 

over te verzamelen. Wij stellen voor de 

praktijkbeleving van bewoners hieraan 

toe te voegen. Zij immers kunnen veelal 

goed overzien of het parkeergedrag in 

hun straat verandert. Het recente signaal 

van de bewoners in de buurt Zoeter-

woudsesingel-Fruinlaan-P.J.Blokstraat van 

bestaande en gevreesde parkeeroverlast 

moet door u serieus worden genomen. 

Specifieke parkeertellingen en auto-iden-

tificaties op korte termijn vormen een 

eerste stap.”

n  “U kunt overwegen om tijdens het 

experiment een ‘meldpunt parkeerover-

last’ te openen. Hier kunnen dan alle op- 

en aanmerkingen over het parkeergedrag 

tijdens de proef gemeld worden. Bewo-

ners zullen zeker bereid zijn om melding 

te maken van eventuele ‘creatieve’ 

parkeerschijf gebruikers (sleutelbos-

koeriers en auto’s met zelfregulerende 

parkeerschijven), zodat het parkeer-

regiem op haar beurt hiertegen kan 

optreden.”

n  “Het criterium van 50%+1 bewoners-

tevredenheid vinden wij te laag. Een 

ontevredenheid van 49% creëert naar 

onze mening onvoldoende draagvlak. De 

tevredenheid zou een hoger percentage 

moeten worden van tenminste twee-

derde. Ook zal er gedifferentieerd naar 

(sub)buurten gekeken moeten worden. 

Ook pleiten wij hierboven al voor een 

meldpunt. De parkeerbezettingsnormen 

voor overdag en de avond willen wij 

graag nader uitgelegd krijgen. Ook hier 

lijken de percentages (80/15% - 85/10%) 

ons erg bescheiden.”

n  “Tot slot willen wij niet 2 jaar wachten 

voordat een eerste ‘tussenbalans’ wordt 

opgemaakt. Wij willen ieder half jaar 

een peiling. Bij tegenvallende effecten of 

grote ontevredenheid moet een tussen-

tijdse bezinning plaatsvinden, waar wij 

graag gesprekspartner bij zijn.”   <

Wijkvereniging kritisch over parkeerproef

• De grenzen van het gebied waarbinnen de proef met het parkeerbeleid blauwe zone wordt 

gehouden vanaf eind 2011.

momenteel geen overlast ervaren, nu 

met dit beleid te maken krijgen. In haar 

officiële reactie dit voorjaar stelt de 

Wijkvereniging dat eventuele voorziene 

en onvoorziene nadelen van de proef 

snel gesignaleerd moeten worden. 

Verder zullen de evaluatiecriteria helder 

en toetsbaar moeten zijn. Ook vindt 

de Wijkvereniging dat er al tussentijds, 

dus tijdens de periode van de proef, 

momenten van tussenevaluatie moeten 

zijn. De proef zou volgens de planning in 

het derde kwartaal dit jaar moeten starten.

<

Dringend 
gezocht
Wie heeft er ergens 

ruimte over, een garage 

of een ongebruikte bedrijfsruimte 

bijvoorbeeld. 

Wij zijn hartstochtelijke nog 

fotografen en zoek een (portret)

studiootje /atelier. 

Kunt u ons helpen neem dan 

alstublieft contact op met 

Rob Beurse, 06 - 51163780 

of beurse@xs4all.nl.
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Lekker ontspannen luisteren 
naar een veelkleurig muzikaal 
palet? Daarvoor hoef je niet 
ver weg te gaan want op 
zondagmiddag 22 mei zet de 
Vredeskerk haar deuren open 
met een Muziekpodium door en 
voor muziekliefhebbers.

Het is alweer 10 jaar geleden dat de 

Vredeskerkgemeente werd verrast met 

een gift in de vorm van een kostbare 

Grotrian-Steinweg vleugel. Zo’n vleugel 

is natuurlijk geen meubelstuk maar een 

pracht instrument dat bespeeld moet 

worden en dat een luisterend oor nodig 

heeft, daar was iedereen het unaniem 

over eens. 

Eén van de vaste organisten is Peter-

Bram ’t Hoen. Hij heeft een echte passie 

voor muziek en brengt de visie van 

de kerk als volgt onder woorden: “De 

Vredeskerkgemeente wil een kerk zijn 

in de wijk en zet daarom haar deuren 

open voor allerlei kerkelijke, maar ook 

niet-kerkelijke activiteiten. De komst van 

onze nieuwe vleugel was de aanleiding 

om wijkbewoners uit te nodigen om met 

ons te komen musiceren en naar elkaar 

te luisteren.” 

En zo is het gekomen dat de Vredeskerk-

gemeente en de Wijkvereniging sinds 

2004, jaarlijks samen een open podium-

middag organiseren.

Nieuwe impuls
Dit jaar viert de Wijkvereniging het 

75-jarig jubileum van de Professorenwijk. 

Reden temeer om het inmiddels 

vertrouwde Muziekpodium een nieuwe 

impuls te geven en het doorgaans 

klassieke repertoire uit te breiden met 

lichte muziek. 

Het eerste deel van de middag zal rond 

de vleugel, in de kerkzaal plaatsvinden. 

We vervolgen dan het programma in de 

foyer, die met zijn moderne uitstraling 

een uitstekende ambiance vormt voor de 

lichte muziek. De bar is daar open dus 

wie wil kan ook nog een drankje kopen. 

Plezier hebben in het muziek maken mét 

en vóór elkaar, daar draait het om bij het 

Muziekpodium. Speel je in een gezellig 

muziekgroepje, altijd al eens de buur-

vrouw met haar zanggroep willen horen 

zingen of weleens stiekem gedacht dat 

je het leuk zou vinden om voor publiek 

op te treden? Klassiek, jazz, wereld-

muziek, close harmony, musical, 

muzikale vertelling, andere akoestische 

muziek… het kan allemaal op 22 mei. 

Iedereen is welkom en kan ongelimiteerd 

zijn eigen publiek meenemen want de 

toegang is vrij!

Aarzel niet want ‘wie het eerst komt, het 

eerst maalt’ dus geef je op vóór 30 april 

bij: Peter-Bram ’t Hoen, 071-5221915, 

peterbram@telfort.nl of:

Hanneke van der Veen, 071-5147570, 

ja123vdveen@hetnet.nl   <

Muziek
podium
Het podium is 
open voor klein 
en groot talent 
in alle (akoestische) 
genres:

jazz  

klassiek  

wereldmuziek  

close harmony

akoestische  

popmuziek  

musical  

muzikale vertelling

Instrumentalisten 
en zangers, 
laat je horen op 
het feestelijke

Kom luisteren en laat u 
verrassen door de muzikale 
talenten van uw wijkgenoten!

22 mei 
van 15.00-16.30 uur

Locatie: 
Vredeskerk, 
Van Vollenhovenkade 24

1936    20111936    20111936    2011

Er zit muziek 
in de wijk!
door Hanneke van der Veen

vredeskerk
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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 definitieve 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

5168080071

de laat
kromhout

+
makelaardij o.g.

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

VOOR:
• AANKOOP EN VERKOOP
• HUUR EN VERHUUR
• HYPOTHEKEN
• TAXATIES
• VEILINGOPDRACHTEN
• BEHEER VAN ONROERENDE GOEDEREN

Ons aanbod is te vinden op internet:

www.delaatenkromhout.nl

Full Service Makelaar

071 5168080 funda logo

makelaardij o.g.

www.delaatfides.nl

adv Laat+Fides.indd   1 15-07-2010   14:59:50

Hot stone 
massage 

& 
Stoel 

massage

NIEUW! 
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Verzuild vlees
In 1890, om precies te zijn, vestigde 

overgrootvader Pierre Francois een 

slagerij op de Hoge Woerd. Toen 75 jaar 

geleden de Professorenwijk uit de klei 

verrees, verhuisde opa Edouard met zijn 

winkel naar de nieuwe wijk buiten de 

singels. Op een bakfi ets deed hij zijn 

ronde langs de klanten. Vaak drie maal. 

Eén keer om de bestelling op te nemen, 

één keer om de bestelling te bezorgen en 

tenslotte nog één maal om de betalingen 

in ontvangst te mogen nemen. Vlees 

werd destijds ook nog veel via de kerk 

geleverd. Voor elke gezindte had je een 

slager. Ja, je kunt gerust stellen dat het 

vlees in die tijd nog verzuild was. 

Koninklijke kluifjes
Omdat een ondernemer vaak meer 

met de toekomst bezig is dan met het 

verleden, was Nozeman blij verrast 

toen er afgelopen december een trouwe 

klant op de stoep stond met een fl es 

wijn: “Alsjeblieft Ed, gefeliciteerd met je 

jubileum: 75 jaar in de Professorenwijk!”.  

Intussen stevent Nozeman af op een 

nieuwe mijlpaal. Met een geschiedenis 

van 125 jaar familiebedrijf, hoopt hij 

in 2015 het predicaat Hofl everancier te 

verwerven.  

Op mijn vraag of hij wel eens echt aan 

het hof heeft geleverd, herinnert hij zich 

dat dit inderdaad een keer het geval 

was. Bij de herdenking van de Unie van 

Utrecht mocht een koninklijk gezelschap 

kluiven op spareribs van Nozeman, die 

juist waren bekroond als de beste van 

Nederland. 

Prettig gescharreld
Een goede wijk verdient een goede 

slager, veronderstel ik als trotse wijkbe-

woner. Maar alleen van de wijk zou hij 

niet kunnen leven, relativeert Nozeman. 

Onder de druk van hoge hypotheken 

en een hectisch leven wordt door jonge 

gezinnen de gang naar de supermarkt 

maar al te gauw gemaakt. De laatste 

tijd begint hierin wel een kentering 

te komen: ook de nieuwe bewoners 

ontdekken de waarde van kwaliteit. De 

consument wordt kritischer op wat hij 

eet en is milieubewuster. Na het sporten 

smaakt een kant&klaarmaaltijd van de 

keurslager toch beter dan een diepvries 

pizza. Als maatschappelijk verantwoord 

ondernemer selecteert Nozeman in de 

naburige groene polder zelf het vee en 

laat dat naar eigen wens en voorkeur 

afmesten. Wat bij hem in de vitrine ligt, 

heeft prettig gescharreld en 

goed gegeten. 

Dat proef je. En dat is ook 

ver buiten de wijk bekend. Voor speci-

ale gelegenheden en met de feestdagen 

komen grote en kleine bestellingen van 

heinde en verre. Door soepel in te spelen 

op de wensen van klanten, veraf en 

dichtbij, weet Nozeman zich, als laatste 

slagerij in de wijk, prima te handhaven. 

Een 10 met kruiden
Zijn Opa Edouard mag dan destijds zijn 

klanten in de watten hebben gelegd, 

kleinzoon Ed doet naar moderne maat-

staven niet voor hem onder. Wanneer ik 

door de winkel weer naar buiten loop, 

hoor ik hoe het gehakt – gehakt dat dit 

jaar door de landelijke keurorganisatie 

werd beloond met een 10 – nog steeds 

rap over de toonbank gaat. En hoe het 

door zijn medewerksters speciaal wordt 

gekruid: met een woord van belangstel-

ling en een vriendelijk knikje voor iedere 

klant.   <

door Nynke Smit
Slagerij Nozeman 75 jaar in onze wijk

Woensdag 
gehaktdag

Het is woensdag, gehaktdag, als ik de 
winkel van slager Ed Nozeman in de 
van ‘t Hoff straat binnenstap. Hoewel ik 
een afspraak heb, moet ik even wachten. 
De schaal met half-om-half is alweer leeg. De 
gehaktmolen moet weer malen en dat is de taak van de slager 
zelf. Wanneer de gehaktschaal is gevuld, leidt Nozeman me via de 
keuken door een labyrint van gangen en trappen naar een klein 
kantoortje op de eerste verdieping. Hier wordt met vakmanschap en 
passie het beleid uitgestippeld van een slagersfamilie die in Leiden 
al meer dan honderd jaar de toon aangeeft.

laat dat naar eigen wens en voorkeur 

afmesten. Wat bij hem in de vitrine ligt, 

heeft prettig gescharreld en 

goed gegeten. 

Dat proef je. En dat is ook 

ver buiten de wijk bekend. Voor speci-

De schaal met half-om-half is alweer leeg. De 
gehaktmolen moet weer malen en dat is de taak van de slager 
zelf. Wanneer de gehaktschaal is gevuld, leidt Nozeman me via de 
keuken door een labyrint van gangen en trappen naar een klein 
kantoortje op de eerste verdieping. Hier wordt met vakmanschap en 



Aanmeldingskaart voor Lidmaatschap 
Hierbij meld ik mij aan als lid van de Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk. De jaarlijkse contributie 
bedraagt momenteel minimaal € 10,- 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 

Voor 
slechts 
€ 10,- 

per jaar 

28
kijk ook eens op www.profburgwijk.nl



de wijkkrant      april  2011
29

Een heester die we eigenlijk alleen maar 

als leiheester gebruiken, is de ouderwet-

se vuurdoorn. En natuurlijk is het gebruik 

van fruitbomen als leibomen langs een 

muur bekend. Behalve heesters die het 

vooral van hun mooie vorm moeten 

hebben, zoals de Japanse esdoorn, kun-

nen de meeste heesters goed gesnoeid 

worden tot leivormen. Voor kleine tuinen 

biedt het de mogelijkheid om grote strui-

ken aan te planten. Buddleja’s bijvoor-

beeld, de vlinderstuiken, zijn prachtige 

heesters die met hun paarse bloemplui-

men veel vlinders en bijen aantrekken 

maar voor de meeste tuinen veel te groot 

worden. Als leiheester past hij toch in 

een kleine tuin. Een ander voordeel is 

dat er geëxperimenteerd kan worden 

met soorten die niet zo winterhard zijn. 

Met de beschutting van een warme muur 

in de rug, is onze winterse kou beter te 

verdragen. 

Ceanothus, de Amerikaanse sering, of 

herfstsering, is een heester met blauwe 

bloemen die je in Engeland veel ziet, 

maar het hier meestal maar matig naar 

zijn zin heeft. Er zijn bladhoudende en 

bladverliezende soorten. De bladverlie-

zende is het meest winterhard, maar als 

leiplant tegen een zonnige muur zijn de 

wintergroene ook geschikt. Een goede 

soort is Ceanothus ‘Puget Blue’. 

Cercis siliquastrum, de judasboom, is 

inheems in het gebied rond de Middel-

landse Zee. Daar kan hij uitgroeien tot 

een boom van tien meter hoog, maar 

hier blijft hij veel kleiner. Hij heeft mooi 

niervormig blad. De roze vlinderbloe-

men verschijnen al voor het blad en 

groeien vaak ook direct aan de stam, een 

verschijnsel dat niet vaak voorkomt in de 

plantenwereld. Cercis canadensis ‘Forest 

Pansy’ is een familielid met mooi donker-

rood blad. 

Magnolia’s hebben er nog wel eens last 

van dat hun bloemknoppen beschadigd 

raken door late nachtvorst. Tegen een 

muur hebben ze daar minder last van 

en tegen een warme zuidmuur maakt 

zelfs Magnolia grandifl ora een kans. 

Dit is een wintergroene Magnolia met 

groot glanzend donkergroen blad en een 

oranjebruine beharing aan de onderkant. 

Hij bloeit niet in één explosie, zoals 

de bekendere magnolia’s, maar heeft 

van juli tot september regelmatig een 

paar bloemen. De geurende wasachtige 

bloemen zijn crèmewit en kunnen wel tot 

25 centimeter breed worden. Als de plant 

nog jong is moet hij beschermd worden 

tegen al te strenge vorst. Het is ook 

belangrijk in het najaar een mulchlaag 

aan te brengen bij de voet. 

Op een noordmuur zou heel goed een 

Camellia geplant kunnen worden. Een 

ouderwetse plant die weer erg in de 

mode is. Camellia’s zijn goed winterhard, 

maar de bloemknoppen die soms al in 

februari uitkomen, hebben vaak te lijden 

onder nachtvorst. Op een noordmuur 

profi teren ze van de beschutting van 

de muur en hebben ze geen last van 

de ochtendzon waardoor de bevroren 

knoppen te snel kunnen ontdooien en 

beschadigd raken. 

Een minder bekende heester die het goed 

doet tegen een noordmuur is Garrya 

elliptica. Deze blijft groen in de winter en 

bloeit al in januari met wel 20 centimeter 

lange katjes. Het is een langzame starter, 

die als hij nog klein is winterbescherming 

nodig heeft. Als hij eenmaal op gang is, 

groeit hij snel een muur vol. 

Een andere groenblijver is Choisya 

ternata. De variant met geel blad, 

‘Sundance’ wordt in de zon snel lelijk, 

maar licht mooi op in een plekje 

in de schaduw. Hij heeft glimmend 

samengesteld blad en trossen witte 

bloemen in de zomer, die licht naar citrus 

geuren en ook op oranjebloesem lijken. 

De plant heeft geen Nederlandse naam 

maar in Engeland wordt hij ‘Mexican 

orange’ genoemd.   <

Leiheesters
Voor het laten begroeien van 
muren denken we altijd als 
eerste aan klimplanten. Rozen, 
clematis, kamperfoelie en 
een klimhortensia voor de 
noordmuur. Maar het is ook heel 
goed mogelijk om heesters in te 
zetten als muurbedekker. 
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De Kropholler driehoek
10 maart 2011 was het precies 
75 jaar geleden dat de nieuwe 
St. Petruskerk door Mgr. J. 
P. Huibers (Haarlem) werd 
ingewijd. De bijna 100 jaar oude 
St. Petruskerk op de Langebrug 
brandde in de nacht van 25 
juli 1933 zo goed als geheel 
af. Een nieuwe locatie voor 
de kerk was noodzakelijk en 
deze werd gevonden aan de 
Lammenschansweg, toen nog 
Kamerlingh Onneslaan geheten.

In de uitbreidingsplannen van de 

gemeente Leiden (1933) was de bouw 

van een kerk in eerste instantie niet 

opgenomen. Als de plannen niet 

uiteindelijk waren gewijzigd, zou een 

weg de driehoek hebben doorkruist. 

Maar er ontstond dus in één jaar tijd een 

kerk met pastorie en een driehoek van 

huizenblokken er omheen: de Kropholler 

driehoek. Kropholler wordt altijd in één 

adem genoemd met dit (Rijks)monument, 

maar wie was Kropholler?

Alexander Jacobus Kropholler 

(Amsterdam, 26 juli 1881-Wassenaar, 

17 mei 1973) was een veelbelovend 

architect, die zonder opleiding in 

die richting (hij was aanvankelijk 

timmerman) één van de belangrijkste 

architecten van de eerste helft van de 

twintigste eeuw was. Samen met vriend 

Jan Frederik Staal zette hij in 1902 een 

architectenbureau op en al snel volgden 

de eerste successen. Toch was deze 

combinatie geen lang leven beschoren 

en met hevige ruzie ging het duo uit 

elkaar. Beweerd wordt dat ze elkaar 

daarna nooit meer gesproken of gezien 

hebben, wat bijna onmogelijk lijkt daar 

Staal met Krophollers zus getrouwd 

was en er dus ook een familieband was. 

Ieder ging dus zijns weegs: Staal als 

vertegenwoordiger van de Amsterdamse 

school en Kropholler, die vaak met de 

Delftse school (Berlage, Granpré Molière) 

in verband gebracht wordt. In feite had 

hij daar echter niet veel mee van doen.

Kropholler ontwierp aanvankelijk met 

name raadhuizen voor een aantal 

gemeenten (o.m. Waalwijk) maar toen hij 

in 1908 rooms-katholiek werd ging zijn 

passie uit naar de kerkenbouw (Vught, 

Leiden), daarnaast is het voormalig 

politiebureau te Alkmaar een goed 

voorbeeld van zijn specifi eke stijl.

De St. Petruskerk met de omliggende 

huizen zijn in samenwerking met de 

jonge architect ir. Hugo Anthonius van 

Oerle (1905-1994) tot stand gekomen. 

Aannemer H.P. Jansen nam de bouw voor 

zijn rekening.

Kropholler bleek geen plooibaar mens. 

Hij was soms zeer tegendraads en het 

botste dan ook regelmatig met collega’s 

en opdrachtgevers. Toen bleek dat hij in 

de aanloop naar, en tijdens de Tweede 

Wereldoorlog niet helemaal zuiver gehan-

deld had, werd er aangedrongen op een 

veroordeling wegens collaboratie. Zover 

is het niet gekomen. Hij bleef tot op hoge 

leeftijd werken maar kreeg nooit meer 

de waardering die hij voor de oorlog had 

genoten.

Hij is echter wel van groot belang voor 

de Nederlandse architectuur gebleken 

en – samen met Van Oerle – heeft hij 

aan de wieg gestaan van de 75-jarige 

Professorenwijk.   <

Bronnen:

- Wikipedia

- Kiezen en bouwen, architectuur in Leiden  

 1850-1940

- Van stadspolder tot beschermd stadsgezicht

- St. Petruskerk, de kerk buitenste binnen.

Foto’s:

- google

- google earth

- Hans Elstgeest
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Binnenkort bloeit de seringenboom weer. 

Ik kan mij er nu al op verheugen. Ik 

associeer hem met het voorjaar. Geluk-

kig is hij op allerlei plaatsen aangeplant, 

bijvoorbeeld in het openbaar groen in de 

Verdamstraat voor de huizen 8-14. Daar 

staat een aantal prachtige seringenbomen 

(Syringa spp.) die lila bloempluimen 

vormen. Ik weet niet welk type sering 

in de Verdamstraat groeit en noem hem 

daarom Syringa spp. 

Bloempluimen en geur
In Leiden woonde ik een aantal jaren in 

de Seringenstraat, in de Tuinstadwijk. Ik 

zeg altijd dat in een straat met de naam 

van een boom deze ook te vinden moet 

zijn. Gelukkig staat daar de sering in een 

aantal voortuinen en ook in het openbaar 

groen. Toen ik daar woonde was mijn 

achtertuin (ik had geen voortuin) te klein 

voor een seringenboom. Ik verhuisde 

naar de Meijerskade en kwam te wonen 

in een huis met een grote tuin. Snel heb 

ik daar een seringenboom aangeplant. 

Kan men het meeste genieten van de 

bloemen of van de geur als de sering 

bloeit? De plant wordt erg gewaardeerd 

om zijn bloem die in sterk vertakte plui-

men zit, waardoor er vaak meer dan één 

pluim tegelijkertijd bloeit. Als ik die geur 

van verre opsnuif, herken ik hem en weet 

ik dat er een exemplaar in de buurt staat. 

Altijd kijk ik dan waar hij groeit. Helaas 

is de seringenboom in mijn voortuin het 

afgelopen najaar fors gesnoeid maar ge-

lukkig heb ik er nog één in de achtertuin. 

Als de seringen bloeien is de Seringen-

berg in de Horsten tussen Voorschoten 

en Wassenaar de ‘lekkerste’ berg van de 

hele wereld! Die berg hebben we aan 

Prins Frederik, de broer van koning Wil-

lem III, te danken. Hij kocht het landgoed 

De Horsten in Wassenaar in 1816 en gaf 

opdracht tot het opwerpen van een 

20 meter hoge heuvel, die beplant werd 

met seringen. In het paviljoen boven op 

de berg heeft koningin Wilhelmina ooit 

geschilderd. Het is nu een uitkijkpost, 

waar je in het voorjaar een prachtig 

uitzicht hebt over de ‘bloeiende berg’ en 

de omgeving.

Herkomst en verwanten
De geschiedenis van de sering gaat terug 

tot 1548. De Franse natuuronderzoeker 

Pierre Belon (1517–1564) ontdekte deze 

plant in Turkse tuinen in Constantinopel. 

De Vlaming Ogier Gisleen van Busbeke 

(ca 1522- 1592) beschreef de planten-

groei van Klein-Azië. Hij reisde veel en 

heeft mogelijk rond 1562 de sering 

in Italië ingevoerd. Als gezant van de 

Duitse Keizer bracht hij de plant ook naar 

Boheemen (J. Brosse, 2010, Larousse des 

Arbres). De meest algemene (redelijk ras-

zuivere) soort seringenboom is Syringa 

vulgaris L. Oorspronkelijk was ‘sering’ 

de volksnaam van de plant op Kreta. De 

geslachtsnaam Syringa is een LatiniSe-

ring van sering. Vulgaris komt van het 

Latijnse woord vulgus wat algemeen 

betekend (C.A. Backer, 2000. Verklarend 

woordenboek van wetenschappelijke 

plantennamen). Het geslacht Syringa 

bevat ongeveer 30 soorten die in Azië en 

Zuidoost-Europa groeien. In West-Europa 

zijn diverse soorten seringen ingevoerd. 

Daar is veel mee gekweekt. Nu zijn er ca. 

500 cultivars (J. Brosse, 2010, Larousse 

des Arbres). Vaak is niet te zeggen met 

welke soort we te maken hebben.

Ik heb al eerder in deze rubriek bij de 

vraag stilgestaan of we met een boom 

of een struik te maken hebben. De 

Die fantastische 
seringenboom

P.C. Boutens (1870-1943)in ‘Liederen van Isoude’ (1921) 

De maan is al boven de seringen;
De stralen hellen de kruinen langs...
De nachtegaal houdt zich stil van zingen
Tot  de hof  verlucht staat van haar glans.
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seringenboom wordt meestal ingedeeld 

bij de struiken. Gelukkig heeft deze 

boom of struik een naam met het woord 

‘boom’ er in. Syringa vulgaris L. wordt 

3 à 4 meter hoog. Soms groeit hij uit tot 

een boom van 7 tot 8 meter met slechts 

twee of drie stammen.

De seringenboom hoort thuis in de Olijf-

familie, de Oleaceae. Daartoe behoren 

ook de gewone es (Fraxinus excelcior L), 

de winterjasmijn (Jasminum nudifl orim 

Lindl.), het Chinees klokje (Forsythia- 

soorten) en de wilde liguster (Ligustrum 

vulgare L.). Van deze soorten hoort alleen 

de gewone es hier van nature thuis. In de 

Olijff amilie zitten veel heerlijk geurende 

bomen en struiken. De woorden ‘De 

maan is al boven de seringen’ gelden 

als op een zwoele voorjaars- of zomer-

avond de sering, de jasmijn of de liguster 

bloeien en er buiten een overheerlijke 

geur hangt. 

Dat bovengenoemde bomen en struiken 

tot de zelfde familie behoren, wordt 

ook herkend de rupsen van de uilvlin-

der (Craniophora ligustri ([D. &S.])) en 

de seringenmot (Gracillaria syringella 

Frabricius). Liguster, gewone es en sering 

zijn voedselplanten van deze rupsen. 

Nauw verwante planten bevatten soms 

dezelfde specifi eke plantenstoff en die 

deze rupsen gebruiken om hun voedsel-

plant goed te keuren. De rupsen van het 

seringenmotje leven in groepen bijeen, 

als ze klein zijn veroorzaken ze in het 

blad een blaasvormige bladmijn; later 

zitten ze in een omgeklapt stuk blad. 

Een sering heeft soms veel last van die 

rupsen. 

Kweken van seringen
Sjoerd Kuyper (geb. 1952, schreef een 

kindergedichtje dat is opgenomen in G. 

Komrij ‘De Nederlandse kinderpoëzie in 

1000 en enige gedichten’): 

Ik leerde boom:

Een b, en dan twee 

Rondjes. Zo oo.

Dan nog de m

En daar stond boom.

Dit gedichtje roept bij mij een jeugd-

herinnering op. Ik was nog jong, zo’n 6, 

7 jaar oud, en kende al alle bomen rond 

mijn ouderlijk huis. Ik had nog geen idee 

met welke soorten ik te maken had. In 

de tuin van mijn ouders stond een struik 

van zo’n 50 cm hoogte. Mijn vader wilde 

dat als ‘onkruid’ verwijderen. Ik zei: “Nee, 

niet doen. Dat is een seringenboom”. De 

struik bleef dus staan. En toen ‘het meis-

je’ ca. 10 jaar oud was begon de plant te 

bloeien. Het was inderdaad een sering. 

Het kon ook niet anders want ik had zelf 

een scheut van die boom geplant. Een 

seringenboom vormt bij de wortel scheu-

ten die vaak worden gebruikt voor de 

kweek van nieuwe bomen. Ik wist al heel 

vroeg dat scheuten met wortels kunnen 

uitgroeien tot nieuwe planten. Vraag mij 

niet wie mij dat had geleerd, ik wist het 

gewoon. Planten die zo worden gekweekt 

zien er net zo uit als de moederboom.

 

Plaag?
Een sering vormt doosvruchten met 

zaden. Na de bloei hangen ze lang in de 

boom. Als uit die zaden nieuwe planten 

ontstaan krijgen we exemplaren met 

andere kleuren dan de moederboom. 

In een stad zullen nieuwe exemplaren 

zelden op deze wijze opgroeien. Heel erg 

ad
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en
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e

veel zaden worden daar niet gevormd en 

nog voor een kiemplant is uitgegroeid 

tot bloeiende plant is hij vaak al weg-

geschoff eld. Dit gebeurt wel in de vrije 

natuur, bijvoorbeeld in de duinen van 

Meijendel. 

In de vrije natuur zou de sering zelfs 

de omringende vegetatie kunnen weg-

concurreren (Weeda, E.J., R. Westra, Ch. 

Westra. & T. Westra, 1995. Nederlandse 

Oecologische Flora deel 1 t/m 5. Uitgave 

IVN, Vara & KNNV). Maar er zijn diverse 

andere bomen die nog veel grotere 

problemen opleveren. Wat dat betreft 

zouden hier nog wel meer seringen 

mogen worden aangeplant, zoals ik dat 

als jong meisje ook deed.   <

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

Folder op aanvraag
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Dat het in het leven niet altijd loopt 

zoals het misschien zou moeten, bewijst 

het levensverhaal van Cornelis van 

Vollenhoven. Niet dat zijn leven een 

aaneenschakeling van tegenslag en 

narigheid was, maar van een leien dakje 

ging het ook niet bepaald. Rode draad 

in het laatste deel van zijn leven is het 

geschil tussen de universiteit van Utrecht 

en de, door Van Vollenhoven zo geliefde, 

universiteit van Leiden.

Toen hij in 1901 te Leiden tot hoogleraar 

werd benoemd, werd zijn werkterrein 

het adatrecht van Nederlands-Indië. Van 

Vollenhoven is de grondlegger van de 

adatrechtwetenschap in Nederland. Adat 

(een van oorsprong Arabisch woord) 

betekent, vertaald uit het Indonesisch: 

gewoonte of overgeleverd gebruik. Dus 

het adatrecht mag gezien worden als 

een ‘ongeschreven’ volksrecht. Niet in 

het minst door het verschijnen van ‘Het 

Adatrecht van Nederlands-Indië’ (2 delen) 

kreeg ook de rechtenfaculteit – na de 

grootse prestaties van de bètafaculteiten 

van de universiteit – hoger aanzien. 

Conflict
Cornelis van Vollenhoven ontpopte zich 

tot een groot kenner van Indonesië en 

het Indonesisch recht en streefde als één 

van de eersten naar zelfbestuur voor 

de regio. Zijn moderne denkbeelden 

werden niet door iedereen met open 

armen ontvangen. Dit blijkt als de 

universiteit van Utrecht in 1925 start 

met een eigen indologische opleiding 

die veel conservatiever van opzet is. 

Deze vindt dan ook veel medestanders 

in het feit dat de kolonie vooral door 

Nederland bestuurd dient te blijven 

met als onderbouwing dat alle rijkdom 

in de kolonie te danken was aan het 

voortvarend Nederlands bestuur. 

Hoewel achteraf gebleken is dat die 

onderbouwing toch wel erg scheef ging 

en dat de toestand van met name de 

Indonesische bevolking helemaal niet 

zo rooskleurig was, kreeg de Utrechtse 

faculteit toch flink wat aanhangers.

Maar ook Van Vollenhoven had mede-

standers (bijvoorbeeld islamkenner 

Christiaan Snouck Hurgronje). Toch 

werden zijn denkbeelden vaak over-

schreeuwd door die van de conservatie-

ven. Het conflict tussen beide universitei-

ten dreigde te escaleren. Van Vollenhoven 

heeft zich zoveel mogelijk afzijdig willen 

Cornelis van Vollenhoven
In deze rubriek wordt een
professor, naar wie een straat in
de wijk is vernoemd, uitgelicht.
Deze keer is dat Cornelis van 
Vollenhoven.

• Portret van 

   Cornelis van Vollenhoven.
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houden maar toch was deze gang van 

zaken een aanval op zijn denken, zijn 

overtuiging van het belang van een zelf-

standig Indonesië.

Het confl ict heeft hem gebroken. Pas 

na zijn dood werd het gewicht van 

zijn denkbeelden duidelijker, toen ook 

bleek dat Indonesië voor Nederland niet 

behouden kon blijven. 

De Indonesiërs waren toe aan zelfbestuur 

en onafhankelijkheid.

Cornelis van Vollenhoven was hoogleraar 

– zoals het offi  cieel heet – in het 

Adatrecht van Nederlands-Indië en 

het Staats- en Administratief recht van 

Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao. 

Vanaf 1901 tot zijn vroege dood op 29 

april 1933 heeft hij deze functie bekleed.

Rechtvaardigheid
Van geboorte was Van Vollenhoven 

een Dordtenaar. Hij werd geboren op 

8 mei 1874. Zijn moeder, Maria Elisabeth 

Rijshouwer, overleed toen Cornelis nog 

maar 3 jaar oud was. Op 11-jarige leeftijd 

overleed ook zijn vader, Jan Willem van 

Vollenhoven. Daardoor werden Cornelis 

en de drie andere kinderen wees. 

Juff rouw Van Pesch, de huishoudster, 

had beloofd voor de kinderen te blijven 

zorgen. Daardoor kon het ouderloze 

gezin bijeen blijven. 

Eenmaal op het gymnasium werd 

Cornelis de protégé van rector dr. 

S.J. Warren. Warren was zeer goed te 

spreken over de leergierige Cornelis. 

Van Vollenhoven doorliep zonder 

enige moeite zijn schooltijd en gaf te 

kennen een studie in de Oosterse talen 

in Leiden te ambiëren. Warren had de 

jonge Van Vollenhoven jarenlang kunnen 

observeren en besloot hem te wijzen op 

zijn sterke gevoel voor rechtvaardigheid. 

Hij adviseerde Cornelis de richting van de 

rechten te kiezen.

Op 17-jarige leeftijd komt Cornelis naar

Leiden, behaalt daar in 1895 zijn doc-

toraal rechten, in 1896 zijn kandidaats 

semitische talen en in 1897 zijn 

doctoraal in de staatswetenschappen. In 

1898 promoveert hij op het proefschrift 

‘Omtrek en inhoud van het 

Internationale Recht’. 

In de korte tijd tussen zijn promotie en 

zijn aanstelling tot hoogleraar werkt hij 

bij het departement van Koloniën als 

particulier secretaris.

Eredoctoraat
Van Vollenhoven kan gezien worden als 

een zeer belangrijk wetenschapper. Voor 

zijn uitmuntende werk werd hij dan ook 

regelmatig onderscheiden. Zo ontving 

hij de prestigieuze Thorbeckeprijs, 

ontving hij de Orde van de Nederlandse 

Leeuw en kreeg hij een eredoctoraat 

van de Universiteit van Amsterdam. Ook 

door zijn leerlingen werd hij op handen 

gedragen. Hij was een zeer bescheiden 

maar prettig mens in de omgang en een 

trouwe vriend. Zo behoorde onder andere 

Johan Huizinga tot zijn schare ‘trouwe 

vrienden’. Van Vollenhoven heeft zich in 

zijn vrije tijd veel beziggehouden met 

het leven en werken van Hugo de Groot, 

de grondlegger van het volkenrecht. En 

biografi e over ‘Grotius’ was zijn doel. Van 

Vollenhoven bleef ongehuwd. 

Geruisloos verscheiden
Toen hij eind maart 1933 zijn einde 

voelde naderen had hij een korte 

wilsbeschikking geschreven, die 

eigenlijk hier op neerkwam dat ‘zijn 

verscheiden geruchtloos moest zijn’. 

Dit schreef Henriëtte L.T. de Beaufort 

in haar biografi e over Van Vollenhoven 

(Cornelis van Vollenhoven 1874-1933, 

Henriëtte L.T. de Beaufort. Haarlem 

1954, H.D. Tjeenk Willink & Zn). In één 

van de laatste alinea’s van deze biografi e 

schrijft ze: “Dinsdag, de tweede mei, 

tegen het vallen van de avond, op het 

schemeruur, een kleine stoet die langs de 

Haarlemmerweg en Poelgeest, achterom, 

het kerkhof rondom het Groene Kerkje 

van Oegstgeest bereikt. Dit uur van de 

dag is door de heengegane gewenst. 

Geen begrafenistumult. Een groepje 

beproefde vrienden om de geopende 

groeve. Stilte alom. Slechts een 

friskrachtige lentebries suist in de hoge 

luchten en schudt de populieren.”   <

• Huis Van Vollenhoven.

• Professorgroenekerkje-vollenhoven.

Bronnen:

- Cornelis van Vollenhoven 1874 - 1933 

  (H.T.L. de Beaufort)

- De Leidse Universiteit 1928-1946, 

  vernieuwing en verzet (mr. P.J. Idenburg)

- De Leidse Universiteit in heden en verleden 

  (dr. J.J. Woltjer)

- Een Adatwetboekje voor heel Indié 

  (C. van Vollenhoven)

- Jaarboekje Vereniging Oud Leiden 1934: 

  in memoriam door J. Huizinga

- Leidsch Dagblad

- Miskenning van het Adatrecht,  

  vier voordrachten...(C. van Vollenhoven)

- Nieuw Nederlands Biografi sch Woordenboek

- Pallas Leidensis MCMXXV (div. auteurs)

- Wikipedia

- Winkler Prins Encyclopedie
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Bezoekers van het eerste uur 
Kort na de opening een jaar geleden, 

genoten de redacteuren Rob Beurse 

en Frans Hoek op uitnodiging van de 

directie van een maaltijd en deden daar 

toen in de wijkkrant verslag van. Een 

werkende vriendin, niet ver meer van 

haar pensioen, met vaak een lange 

vergadering op dinsdag wil het ook wel 

een keer proberen. Met het eten zonder 

zorgen heeft ze nog wat aan haar avond. 

Reserveren is niet nodig, vanaf 17.00 uur 

is er vrije inloop. 

Bij onze binnenkomst, het is al na zessen, 

sta ik verbaasd over de vele bezette tafel-

tjes. Tafels met grote groepen, viertal-

len, tweetallen en alleen zittenden. Een 

charmante gastvrouw, een havo scholiere 

die in het weekend en op dinsdagavond 

in de Lorentzhof werkt, neemt onze 

bestelling op. Er is keuze uit twee voor- , 

hoofd- en nagerechten. Bij ons glas wijn 

krijgen we stokbrood met kruidenboter. 

Wachtend op de soep maak ik een rondje 

langs de tafels met de vraag of de eters 

hier vaak komen. “Sinds het begin”, krijg 

ik vaak als antwoord. 

Ontmoetingen
Het is een dag wat anders. Een dag rust 

voor de thuiskok M/V, de emancipatie is 

in de keuken een feit. Eten in een gezelli-

ge omgeving voor deelnemers van maal-

tijdservices aan huis. “Thuis eet je maar 

alleen.” Een mevrouw zonder eetlust is 

door haar arts gestuurd. “Zien eten, doet 

eten.” Groepen treff en elkaar en praten 

bij onder de maaltijd: vrijwillige mede-

werkers van Libertas, bewoners van een 

appartementencomplex, grootouders 

met kleinkinderen op oppasdag, moeders 

met volwassen dochters, vriendinnen. De 

verjaardag van tante, bewoonster van de 

Lorentzhof, wordt een spontane zwaan 

kleef aan eetactie. Het vult het halve 

restaurant met broers en zussen, neven 

en nichten. De voorraden dreigen op te 

raken!

Een sociale voorziening 
in de wijk
Veilig, vlug, voordelig, de oude slagzin 

van de NS gaat ook hier op. De bezoe-

kers zijn voornamelijk wijkbewoners. 

Het wordt als zeer prettig ervaren in de 

wijk een eetgelegenheid te hebben, waar 

je geen uren hoeft te wachten, voor je 

wat opgediend krijgt. En die ook nog 

eens makkelijk te bereiken en betaalbaar 

is. De chef-koks stellen de menu’s met 

zorg samen. Voornamelijk Hollandse 

pot met wat ingeburgerde buitenlandse 

uitschieters. De bediening is charmant. 

De rekening valt niet tegen. Wat wil een 

mens nog meer, misschien een tweede 

avond open?!   <

Eén dag in de week, 
eten zonder 
rompslomp!
De dag bijpraten onder het genot van geurige en kleurige gerechten, 
al of niet met een glaasje wijn. Gezellig tafelen vormt het rustpunt 
van een drukke dag. Maar voor degenen die bedenken wat te eten, 
de boodschappen er voor halen, koken, het eten op tafel brengen 
en na afl oop ook nog eens met de afwas zitten opgescheept, 
is de maaltijd verre van een rustpunt. Voor die mensen is het 
avondrestaurant van zorgcentrum Lorentzhof een schot in de roos. 
Voor hen geldt: “Hoera het is dinsdag.” Het eten wordt die dag op 
tafel gezet. Het smaakt daardoor des te lekkerder. Jeugdgroep 

Archeologie 
Roomburg 
ontvangt 
subsidie 
voor 2011

Door de geplande bezuinigingen van 

het kabinet breken er spannende 

tijden aan voor bedrijven in de 

culturele sector. Zo ook voor 

ARCHEO-NU, een bedrijf dat zich 

bezighoudt met archeologie en 

educatie. Voor een groot deel van 

hun inkomsten en investeringen zijn 

zij afhankelijk van subsidies. 

In maart 2010 heeft ARCHEO-NU de 

Jeugdgroep Archeologie Roomburg 

in het leven geroepen, gesubsidieerd 

door de gemeente Leiden. Iedere 

week komen zo´n 15 kinderen bij 

elkaar die meer willen leren over 

archeologie. Het is echter niet 

alleen leren, maar ook ervaren en 

fantaseren, want de kinderen gaan 

vervolgens creatief aan de slag. Dit 

leerconcept is logisch als je bedenkt 

dat de kinderen les krijgen van een 

archeoloog en een kunstenaar. 

Meer weten? Op www.archeo-nu.nl 

staat het jaarprogramma van JAR en 

het zomerproject ´Missing Link´.   <

door Riekje Renes
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Wijk
wijzer

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 kerk
Cronesteinkade 2 - 2313 GX Leiden
Pastoor: Paul Brommet.
Telefoon: 514 22 10
website: www.okkleiden.nl
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: Ed van Lent
M. Treublaan 5 - 2313 VG Leiden
Telefoon: 06 - 511 94 207
E-mail:  ed@vanlent.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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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.

advertentie Remax

TA   I  Sleutelstad
071-750 4978

www.taxisleutelstad.nl

www.ronkwik.nl

06 24 20 54 07

VAN BADKAMER- 
INSTALLATIE TOT 

VERBOUWING
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Bevrijdingspoort van karton 
Jos van der Voort-Van Harteveld herinnert 

zich dat er voor het Bevrijdingsfeest 

op de Zeemanlaan een prachtige 

bevrijdingspoort van karton werd 

neergezet. “En we maakten zelf speciale 

feestkleding”, vertelt ze terwijl ze 

een foto laat zien van een schitterend 

uitgedost gezelschap: “We hadden zo 

vlak na de oorlog natuurlijk nog helemaal 

niets. Maar we wilden er tóch leuk 

uitzien!” 

Van Koninginnedag kan ze zich 

herinneren dat ze als kind meeliep 

in de kinderoptocht en meedeed 

met de spelletjes op het plein van de 

Cobetstraat/De Laat de Kanterstraat. “En 

toen ik ouder werd, ging ik ’s avonds 

naar het plein. Dan werder er houten 

hosvlonders neergelegd en kon je dansen 

op muziek. Tot aan mijn trouwen en 

verhuizing naar elders op mijn 24ste heb 

ik Koninginnedag hier meegemaakt.”

“14 jaar later ben ik weer in de wijk 

(Thorbeckestraat) komen wonen. Mijn 

zoon heeft toen zeker meegedaan met 

Koninginnedag, hij versierde zijn fi ets 

voor de optocht en deed mee met de 

spelletjes. Maar al snel was hij te groot 

en bovendien raakte in die tijd (eind jaren 

’70) de Koninginnedagviering een beetje 

in het slop.”

Apolloraket
Sinds 1968 wonen Wout en Minca de 

Bruijne aan het plein waar Koninginnedag 

wordt gevierd. 

En verder...

12

Hoe werd er in vroegere tijden in onze wijk gefeest? Vlak na de Tweede 

Wereldoorlog werd het Bevrijdingsfeest op 5 mei uitbundig gevierd, maar de 

meeste herinneringen hebben drie wijkgenoten toch aan Koninginnedag. De 

gesprekken met hen leveren mooie plaatjes én verhalen op over zelfgemaakte 

feestkleding, een Apolloraket en houten hosvlonders.

door Margot Lodewijk

Oranjefeesten
in vroeger
tijden
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> Lees verder op pagina 2.

Programma 
Koninginnedag 2011

Ontruiming Joods weeshuis
opnieuw herdacht

Beschermd stadsgezicht 15 april
2011 van start

Informatieavond inbaakpreventie 

Onze wijk en de romeinen

Algemene ledenvergadering

Programma 75 jaar Petruskerk

Kunst over de vloer

Er zit muziek in de wijk

Slagerij Nozema 75 jaar
in onze wijk

‘Veel is reeds gedaan, doch veel moet nog gebeuren’

En verder...
‘Veel is reeds gedaan, doch veel moet nog gebeuren’

1936    2011

Professorenwijk

Grote
jubileumdag

4 juni

pag. 21

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

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

Zangkoor De Cantorij van de Sint Petrus-

kerk aan de Lammenschansweg te Leiden 

is opgericht in 1990. Wij zingen moderne, 

Nederlandstalige, 4-stemmige kerk-

muziek en verzorgen eens per maand 

(meestal op zaterdagavond) een mis. 

Onze vaste repetitieavond is op dinsdag 

van 20.00 - 21.30 uur in de Sint 

Petruskerk. 

Ter versterking zijn wij op zoek naar 

nieuwe koorleden, waarbij mannen extra 

welkom zijn. Daarom organiseren wij 

op 31 mei a.s. een open repetitie voor 

geïnteresseerden. U kunt komen luisteren, 

maar u kunt ook meteen mee repeteren. 

De repetitie vindt plaats in de dagkapel 

van de Sint Petrus (ingang links van de 

kerk de ‘steeg’ in) en begint om 20.00 uur.

In verband met de logistieke organisatie 

stellen wij het op prijs als u zich vantevo-

ren aanmeldt via ineke.vlek@gmail.com.

Graag tot 31 mei!   <

‘Kun je zingen, zing dan mee’

Zangers en 
zangeressen 
gezocht voor 
de Cantorij 
van de Sint 
Petruskerk



n Oranjeplein open n Opstellen kinderoptocht, start 
kaartverkoop voor kinderspelen en consumpties

n start kinderoptocht ‘Ouderwets mooi’, met 
feestkapel Nou Toe Maar en een reuzendraaiorgel; 
tegelijk gezellig koffi  e drinken met een oranje 
gebakje op het Oranjeplein

n terugkomst kinderoptocht n optreden fanfare-
corps n offi  ciële opening Koninginnedagfeest 
2011: verrassing door wie! n uitreiking prijzen 
mooiste kinderuitdossing 

n offi  ciële opening van de Kinderspelen n 

startschot rondritten paardentram n startschot 
lotenverkoop rad van avontuur n start verkoop 
diverse hapjes en drankjes, waaronder de 
spectaculaire verse pannenkoeken.

n start spectaculaire klimwand.

n afsluiting Kinderspelen n eerste trekking 
lootjes rad van avontuur

n Open podium Jouw talent! (tot 17.00 uur)

n Leef je uit! Durf je? Hoe snel kun jij fi etsen? 
(tot 17.00 uur)

n opening Oranje Culinair 

n Karaoke: kun jij zingen? (tot 18.00 uur)

n opening gevarieerd muziekprogramma

n spectaculaire afsluiting met swingende 
coverband TOON

n offi  ciële afsluiting Koninginnedagfeest 2011

programma
Kinderoptocht
‘Ouderw s mooi’
We vieren 75 jaar Professorenwijk. 
Laat je daarom zien in jouw mooiste 
uitdossing, lekker ouderwets, van 
vroeger, Ot&Sien of wat dan ook.

Oudhollandse Kinderspelen
Na de offi  ciële opening begint 
om 11.30 uur het plein vol 
Oudhollandse kinderspelen, 
inclusief groot springkussen en dit 
maal ook reuzen zandbak voor de 
kleintjes.
Met de speciale kinderkaart van 
slechts € 3,- kun je aan alle spelen 
meedoen, een ritje maken met de 
paardentram en je krijgt ook nog 
limonade en een lekkere oranjetrak-
tatie!

Vrijmarkt
Opnieuw is er op en rondom het 
plein een vrijmarkt. Let op:
- geen handel en geen etenswaren! 
- Alleen tweede hands spulletjes.
- Wie het eerst komt, wie het eerst   
  maalt.
- Alleen op de stoep, niet op de weg!
- Sommige delen direct aan het 
  plein zijn afgezet voor andere 
  bestemmingen.

Leuke prijzen met het 
Rad van Avontuur
Ook deze traditie blijft: het Rad 
draait de hele dag voor kinderen en 
volwassenen met leuke prijzen.

Volop eten en drinken
De hele dag kun je allerlei drinken 
en eten kopen bij ons eigen cate-
ringstand. Je koopt hiervoor een 
consumptiekaart à 5 euro.
Ook buurtwinkel Vahrmeijer staat 
buiten met een lekkere kraam.
Vanaf 16.00 uur heerlijke 
maaltijden voor een lage prijs.

Spectaculaire klimwand
Wegens succes herhaald: de 
spectaculaire klimwand, midden
op het Oranjeplein!

10.00 uur

10.30 uur

11.00 uur

11.30 uur

12.00 uur

14.30 uur

15.00 uur

15.00 uur

16.00 uur

17.00 uur

18.00 uur

20.00 uur

22.00 uur

Vereniging Koninginnedag Leiden • De Laat+Kromhout Makelaardij • Snijders textiel • Teeuwen Verzekeringen BV • Van Marwijk Adviesgroep
Huber Bouw & Installatie • Snellink Bouw&Advies • Barthen Toiletcabines • Kinderopvang ‘t Kasteel • Buurtwinkel Vahrmeijer- Groente, Fruit, Brood & Banket

Harteveld Drogisterij en Parfumerie • Kerkvliet Makelaars • Belastica administratie- en belastingadviseurs, Okey Assurantiën, Keij Beheer • Elly’s Beestenboel
Gezinus Wolf Administratie en Advies BV • REMAX Gijs de Kok, Uw makelaar • Griffi  oen Precious Presents • BMS Netwerk Notarissen • Drive4all verkeersopleidingen 

Keurslagerij Ed Nozeman • Rozemarijn Bloemenshop • Rooijmans Tweewielers

Marthys’ Haarstudio • Peter van den Beld Haptotherapie en Coaching • Banketbakkerij Kallenberg & Broodje Met • Administratiekantoor B.J.J. Boter • Fysiotherapie Groepspraktijk vd Salm • Sjardijn Gevelrestauratie
Fick Makelaardij • Focus on Life • Teddy Kids BV • Asarum Natuurlijke Decoraties • Olyerhoek Groente en Fruit • Postkantoor Shop P.E.J. van Zelm • AK AL Bakkerij • Weydelandt Kaas Speciaalzaak • Bloemenkiosk De Hoge Rijndijk

‘Oranjeplein’
(kruispunt Cobetstraat-
De Laat de Kanterstraat)

Voor dit grootse feest kunnen we wel wat handjes gebruiken. Bijvoorbeeld 
voor: opbouwen en afbouwen, hulp bij kinderspelen, hulp bij middagspelen, 
hulp bij de catering en bij kraamverkoop.

Graag een handje helpen!

Bel Helma van Overbeeke (06-54254249 of mail
h.vanoverbeeke@tiscali.nl) of Thomas van Duin 
(06-23866740 of mail voorzitter@profburgwijk.nl)

Laat even wat van je horen! 
We zijn je zeer dankbaar! 

Open podium 
‘Jouw talent’
Dit is je kans om voor een publiek 
op te treden! Wil je laten wat je 
kunt, in een kort optreden, zang, 
dans of wat dan ook, meld je dan 
snel aan! info@reneestevense.nl 
of 06-18455593.
Een spectaculair programma in 
samenwerking met de Rock-
school Leiden, onder leiding van 
de bekende Ludwig Smit.

Leef je uit! 
‘Hoe snel kun jij fi etsen?
In samenwerking met fi etsclub 
Swift. Hoe lang kun jij spijkerbroek 
hangen? Durf jij de klimwand 
helemaal tot boven te klimmen? 
Maak je mooiste armband of 
sleutelhanger in de speciale 
workshop.

Gevarieerd
muziekprogramma 
17.00 uur

Karaoke: laat jouw 

zangtalent horen!

18.00 uur

Vivian June, bekende 

luister-popliedjes en swingende 

dance-classics.

19.00 uur

Holy Water, rock&roll

20.00 uur

Swingen met coverband TOON

Groots 
Oranjefeest

voor de 
Professoren- en  

Burgemeesterswijk en 
Rijndijkbuurt

Dank aan onze sponsors:

Een gezellige dag 
voor jong en oud 

van 10 tot  10

1936    20111936    20111936    2011

Dit maal geheel rond 
het thema ‘75 jaar 
Professorenwijk’

30 april


