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“Het is vooral zo leuk om te doen, omdat 

de meeste winkels, bedrijven én kleine 

‘eenpitters’ die we vragen direct zeggen 

‘Ja, dat doen we wel!’. Ieder jaar lukt het 

daardoor om zo’n 3000 euro bij elkaar 

te halen. Dat is een belangrijk deel van 

het budget voor de organisatie van het 

Oranjefeest.”

“Ik heb geen ervaring met sponsorgelden 

werven, maar het kost me geen moeite 

om de ondernemers te benaderen. Eerst 

stuur ik een brief, waarin ik aangeef dat 

Koninginnedag er weer aan komt. Daarna 

bel ik een aantal ondernemers op of ga ik 

bij ze langs om te vragen of ze mee willen 

doen.” 

Bijdragen in pecunia en natura
De bijdragen aan het feest zijn trouwens 

niet alleen in pecunia, maar ook in 

natura. En  dat is eveneens zeer welkom. 

Rob: “Denk aan de appels voor na de 

optocht van de groenteboer bij station 

Lammenschans, het springkussen van 

de buitenschoolse opvang ’t Kasteel en 

de cadeautjes voor het Rad van Fortuin 

van onder andere Harteveldt, Asarum en 

Rozemarijn.” 

En verder...
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Rob Otten is sinds drie jaar betrokken bij het werven van sponsorgelden voor 

het wijkfeest op Koninginnedag: “Ik lever graag op deze manier een bijdrage 

aan dit mooie feest.” 

door Margot Lodewijk

“Ja, dat 
doen 
we 
wel!”
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Koninginnedag 2012

Wasstraat primeur!

The Voice in de Vredeskerk

Blauwe zone

Kanaalweg aansluiten op N11?

Algemene ledenvergadering

Ontwikkeling Lorentzhof

Indrukwekkende herdenking
ontruiming Joods Weeshuis

Terug van weggeweest...

Nieuw plan bezoekerscentrum
Park Cronesteyn

Interview met Rob Otten, sponsorwerver 
voor het wijkfeest op Koninginnedag

Dodenherdenking 
in de wijk 

4 mei - 19.00 uur 

Herdenkingsboom Zeemanlaan

Toespraak en kranslegging



Aan reuring in onze mooie wijk is op dit 

moment geen gebrek. Als het niet over de 

RGL gaat, dan gaat het wel over de Ring-

weg Oost over de Kanaalweg, de proble-

matiek rond de bebouwing bij de Lorentz-

school, de nieuwbouw van de Lorentzhof 

of… vast nog wel wat meer. Maar nu staat 

het parkeren in de picture. Of eigenlijk 

meer de manier waarop de gemeente het 

parkeerprobleem binnen onze wijkgren-

zen denkt te kunnen aanpakken. 

Het is eigenlijk - als het niet zo ernstig 

was - lachwekkend. Een beetje in de sfeer 

van: Komt een gemeenteambtenaar bij 

Algemene Ledenvergadering (best wel 

dapper, want de wethouder zelf liet het 

afweten). Vraagt de ALV: “Waarom heeft 

u gekozen voor deze Blauwe Zone-oplos-

sing, terwijl u gewaarschuwd bent voor de 

waterbed gevolgen?” Zegt de ambtenaar, 

nog strijdbaar, zoiets als: “Dat nemen we 

natuurlijk niet zomaar aan. Wij gaan niet 

op ons gezond verstand af, maar we gaan 

tellingen houden om te zien of het wel 

waar is. En gezien het feit dat u zegt dat u 

het in de praktijk zo ervaart, gaan we eer-

der tellen. Maar wél tellen, want je weet 

maar nooit. U kunt wel zoveel zeggen.”

Vraagt de ALV: “Maar wat gaat u dan tel-

len, hoe gaat u dan tellen en wanneer en 

waar gaat u dan tellen.” Zegt de - inmid-

dels ook maar gestuurde – ambtenaar: 

“Dat moeten we nog uitzoeken, maar we 

gaan tellen.” (of iets van die strekking). 

Vraagt de ALV: “Hebben jullie de ervarin-

gen die andere steden met een Blauwe 

Zone meegewogen?” Zegt de - inmiddels 

lichtelijk wanhopige – ambtenaar: “In Delft 

hebben ze ook een Blauwe Zone inge-

steld.” Maar of dat beviel weet hij niet en 

over cijfers beschikt hij al helemaal niet. 

Alleen over de voorzetting van ‘onze 

Blauwe Zone’ kon hij duidelijkheid ge-

ven. Uitbreiding van de Blauwe Zone is, 

volgens hem, helaas niet mogelijk omdat 

er geen handhaving gegarandeerd kan 

worden. Terugdraaien is ook niet moge-

lijk en erg ongewenst. Dus de gunstigste 

uitkomst lijkt erop dat alle mensen die 

klagen gelijk krijgen en het waar is dat de 

Redactioneel
Komt een ambtenaar bij de ALV
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“En vergeet niet de buurtwinkel van 

Vahmeijer op het plein, die een dag lang 

zijn winkel voor ons openstelt zodat we 

koffie kunnen zetten, worstjes warm 

kunnen maken en onze voorraden 

kunnen stallen.”

“Elk jaar ga ik overigens graag langs bij 

de fietsenmaker Rooijmans. Hij levert de 

hoofdprijs voor het Rad: een kinderfiets. 

Als ik binnenkom, zegt hij: ‘Ik zal eens 

kijken of ik nog een fiets heb staan’. En 

dan tovert hij ergens een mooi exem-

plaar vandaan.”

Elk jaar een nieuwe sponsor erbij
De meeste sponsoren leveren al jaren een 

bijdrage aan het Koninginnedagfeest. En 

dat is natuurlijk geweldig. Al houdt Rob 

het graag voor zichzelf spannend door 

elk jaar te proberen een nieuwe sponsor 

te werven. Vorig jaar is het hem gelukt 

om Snellink Bouw en Advies te strikken. 

“Ze hebben meteen een geldelijke én 

in natura bijdrage gedaan door op de 

Cobetstraat een grote container vol zand 

neer te zetten. In de zandberg zaten 

cadeautjes verstopt, die de kinderen eruit 

konden scheppen. Dat was zo’n succes 

dat de zandberg dit jaar weer komt. Al ga 

ik het nu wel zo regelen dat we na de het 

feest niet nog drie uur zand staan terug 

te scheppen in de container!”

invoering van de Blauwe Zone op deze 

manier veel overlast veroorzaakt in de 

aanliggende ‘vrij parkeren’ gebieden. Maar 

ook dat er niets aan gedaan zal worden. 

Behalve misschien een wat intelligenter in-

deling van de gebieden waar wel en waar 

niet geparkeerd mag worden. Maar ja, hoe 

intelligent moet je zijn om dat voor elkaar 

te krijgen. Vertrouwen is een schone zaak, 

maar wantrouwen is meestal raak.

In dit nummer van de wijkkrant hebben 

we gelukkig ook nog andere leuke zaken 

zoals een vooruitblik op Koninginnedag, 

de verzorging van Bullebas, hoe zat het 

ook weer met die Romeinen in Leiden, 

de aankondiging van een nieuwe Open 

Podium en nog veel meer interessante 

zaken die onze wijk aangaan.   <

Ik wens u veel leesplezier.

Rob Beurse, hoofdredacteur

> Vervolg voorpagina

kijk ook eens op www.profburgwijk.nl
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Groen, geel, roze 
en blauw

Bezorgd kijk ik van achter mijn pc naar 

mijn ernstig bevroren tuinplanten. Is de 

schade fataal? Moet ik de planten ver-

vangen? Wanneer weet ik of het nog wat 

wordt? De plotselinge late winter laat zijn 

sporen na in het verse voorjaar. Dat we 

in een nieuw seizoen zitten is duidelijk. 

Niet alleen de kleurrijke voorjaarsbloesem 

is het bewijs. De voorbereidingen voor 

het Koninginnedagfeest zijn ook in volle 

gang.

De jaarlijkse ledenvergadering is achter 

de rug. We hebben afscheid genomen 

van secretaris Rudmer Dalstra en 

penningmeester Hans Muste. Mannen, 

bedankt voor jullie geweldige inzet! We 

verwelkomen hun opvolgers Gerard 

Hendriks en Agnes van Lierop. En we 

gaan het jaar vol goede moed tegemoet.

We hebben onze allereerste activiteit 

van het jaar er ook opzitten: de herden-

kingsbijeenkomst bij het voormalig Joods 

Weeshuis, ditmaal een dag eerder van-

wege het weekend, op 16 maart. Op-

nieuw indrukwekkend met de scholieren 

die de namen voorlazen van de omge-

brachte Joodse kinderen. Collega Frans 

Hoek had het weer geweldig voor elkaar. 

U kunt op onze website heel veel lezen 

over de geschiedenis van dit weeshuis, 

met unieke documenten en foto’s.

Midden in de winter kwam een con-

troverse op: de blauwe zone. Voor- en 

tegenstanders meldden zich. Als wijk-

vereniging brengen we ervaringen en 

belangen bij elkaar. Er zal iets moeten 

gebeuren en niet pas aan het einde van 

de proefperiode van 

twee jaar. Uitbreiding 

van het parkeerrestric-

tiegebied lijkt de enig 

duurzame maatregel. 

Mijn straat doet mee 

met de blauwe zone, 

hoewel we geen over-

last hadden. Het is raar verdeeld met het 

parkeren. Vreemdparkeerders kiezen hun 

eigen plekken. De gemeente trekt dwars 

door de wijk haar grens. Vooralsnog kijk 

ik tegen die lelijke blauwe strepen aan in 

mijn straat. Hopelijk vinden we daar ook 

nog een oplossing voor.

Door mijn raam zie ik groen, geel, 

roze en blauw. Een nieuw jaar begint 

te ontluiken.   <

Dit jaar is Rob bezig automatiserings-

bedrijf Interpulse aan de Zoeterwoudse 

Singel zover krijgen om mee te doen. “En 

de winkel met gehoortoestellen wil ik 

volgend jaar intensiever gaan benaderen. 

Die verwijzen me tot nu toe steeds naar 

het hoofdkantoor.”  

De organisatie ingerold
“Ik ben vier jaar geleden bij de organi-

satie van het feest betrokken geraakt, 

omdat ik ’s ochtends hielp met opbou-

wen. De organisatie wist me toen de rest 

van de dag ook te vinden voor hand- en 

spandiensten. En aan het einde van het 

feest hebben ze gevraagd of ik mee wilde 

gaan draaien in de organisatie. Ik had 

meteen zoiets van dat is leuk!”

“Siepke, die al jaren bij de organisatie 

zat, hield zich in die tijd bezig met de ho-

reca én de sponsoring. Dat was wel heel 

erg veel. Ze wilde de sponsoring overdra-

gen en het leek me wel wat om die taak 

op me te nemen.” 

Groots wijkfeest
“Je hebt een Leidse Koninginnedagclub, 

waar alle wijkverenigingen lid van zijn. 

Bij hen lever je een bestellijst in met de 

aantallen dranghekken en vlaggen die je 

wilt hebben. Bovendien krijg je van hen 

een bedrag voor het feest.”

“Bij de bijeenkomst van deze club reali-

seerde ik me voor het eerst, dat wij het 

grootste wijkfeest organiseren, naast alle 

activiteiten in de binnenstad natuurlijk. 

Op ons feest komen de meeste mensen 

af en het is het enige feest dat van 

’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat duurt. 

Ik vind het erg mooi dat het ons elk jaar 

weer lukt zo’n mooi, groots  Oranjefeest 

te vieren, onder andere dankzij alle hulp 

van de ondernemers in de wijk.”   <
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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

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

 de . la . Tête
 Schoonheidssalon

voor echte huidverbetering

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

Droge of gevoelige huid? 
Couperose of acne? Eczeem 
of allergie? 
Anti-aging of ontspanning? 
Bij Schoonheidssalon de la 
Tête kunt u terecht met al uw 
wensen op het gebied van 
gezichtsverzorging.
Wilt u een gezonde, mooie, 
stralende huid, kennismaken 
met Schoonheidssalon de la 
Tête en de producten van 
dr. Baumann? 

Maak dan nu afspraak 
voor een ontspannende 
gezichtsbehandeling en, 
als nieuwe klant, krijgt u een 
kennismakingsset met de 
producten van dr. Baumann 
cadeau.

 Marijke 
de Kok-van ’t Hooft

www.schoonheidssalon-delatete.nl

Bij schoonheidssalon de la Tête bent u in goede handen!

kijk ook eens op www.profburgwijk.nl
14

 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.

Loek Groenewegen. Kanaalweg 37

VERKEERSOPLEIDINGEN
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Een stralende huid

V. D. W A A L S S T R A AT  1 9   •  L E I D E N  •  0 7 1 - 5 1 4 0 4 3 9

HEREN 65+
Speciaal tarief 

knippen op 
dinsdag € 15,50

Maandag en woensdag gesloten

HAARMODE
Jacqueline

VOOR HEM EN HAAR



Bomen
Het is voorjaar! Buiten ruik je de landerijen 

rondom Leiden, intensief bemest en hun 

geur ongegeneerd afgevend. Maar het 

is lekkere poeplucht, simpelweg omdat 

hij het voorjaar inluidt. Op een of andere 

manier is die geur tijdloos, eeuwig en 

hoopvol, net als de bewegingen der 

vogels. Ik zie ze overal weer kieskeurig 

pikken en ritselen in hoopjes takken en 

bladeren, op zoek naar bouwmateriaal 

voor hun nesten. (Sommige vallen zelfs 

aan op wollen kleding aan de waslijn; een 

loshangend draadje is mooi meegenomen.) 

De natuur maakt zich op voor die jaarlijkse 

explosie van kleuren, geuren en geluiden, 

hofmakerij en existentiële drukte, die wij 

voorjaar noemen. Nieuw leven komt eraan, 

we beginnen weer van vooraf aan, en we 

gaan er wat van maken! 

Met dit prachtige voorjaar in gedachten 

moet ik me even vastklampen aan een 

stoel, wanneer mijn blik valt op de 

straat die zich recht voor mijn woonhuis 

uitstrekt. Juist nu heeft de gemeente 

besloten om in letterlijk één dag alle 

bomen in deze mooie straat te kappen! 

Wat een kaalslag, wat een inbreuk op de 

zich herstellende natuur. En hoe leeg oogt 

deze ooit zo lommerrijke straat! Ik herinner 

me de brief die ik enige tijd geleden heb 

ontvangen. Ik zoek hem op en herlees: ‘...

plaveisel aan vervanging toe. De wortels 

van een aantal grote bomen zorgen voor 

schade aan het wegdek... Veel vragen en 

klachten... Toekomstverwachting bomen 

neemt af.’ Ja, als je ze omzaagt, hebben 

ze inderdaad geen toekomst. 

Heb ik wel iets te klagen? Ik ben 

immers niet naar de desbetreff ende 

voorlichtingsavond gegaan. Wie zwijgt, 

stemt toe. Nee, ik denk niet dat ik er iets 

aan had kunnen doen. Oneff enheden in 

het plaveisel, daar zijn we hier niet van. 

Dat past niet in de ‘standaardinrichting 

van de openbare ruimte’. Sommige dingen 

zijn onvermijdelijk, net als het voorjaar.    

<

Meer columns van Jan Dobbe lezen? Ga 

dan naar www.jandobbe.nl/creatief-met-

tekst/columns
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Het deel van de Wasstraat vanaf 
de Zoeterwoudsesingel tot aan 
de Thorbeckestraat is hoognodig 
aan een opknapbeurt toe. Vooral 
de wortels van de (te) grote 
Elzenbomen in het begin van de 
Wasstraat zorgen al jarenlang 
voor overlast. Doordat de wortels 
in de kleine boomspiegel te 
weinig ruimte hebben om zich 
te ontwikkelen gaan zij meer 
aan de oppervlakte op zoek 
naar voeding. Het trottoir komt 
omhoog waardoor de stoeptegels 
gevaarlijk ongelijk komen te 
liggen. Maar de wortels gaan 
verder… Zelfs onder een muur 
door waardoor de schuurvloer 
van één van de bewoners omhoog 
geduwd wordt! De hoogste tijd 
dus voor een herinrichting en dan 
wel meteen goed.

Op 24 januari belegde de gemeente over 

dit onderwerp een bewonersavond. De 

bewoners van de Wasstraat en directe

omgeving waren in grote getalen naar 

het restaurant van de Lorentzhof getogen. 

Door een team van deskundigen werden

zij geïnformeerd over de Kadernota en het 

bijbehorend Handboek ‘Kwaliteit openbare 

ruimte’. Hierin wordt het voornemen van 

de gemeente beschreven om meer rust 

en uniformiteit in het Leidse straatbeeld 

te brengen. Het centrum bijvoorbeeld in 

een meer historische stijl met straatstenen 

en straatlantaarns in ‘antiek-look’. En de 

mantel waar onze wijk onder valt is meer 

de retrostijl, passend bij de status van 

beschermd stadsgezicht. 

Nog vóór de bouwvak gaat het eerste deel 

van de Wasstraat op de schop. De bomen 

zijn bij verschijning van deze krant al 

gekapt en in het najaar zullen daar nieuwe 

bomen voor in de plaats komen. Na de 

stemming onder de aanwezige bewoners 

bleek het merendeel een duidelijke voor-

keur te hebben voor een voorjaarsbloeier 

zonder vruchten. Bij de nieuwe bestrating 

komt er meer aandacht voor effi  ciëntere 

parkeermogelijkheden. De afstand tussen 

de boomspiegels zal zoveel ruimte gaan 

bieden dat er precies twee of drie auto’s 

tussen passen i.p.v. tweeëneenhalf zoals 

nu vaak het geval is. Bovendien zal de 

manier van bestraten het parkeren van 

auto’s op hoeken, wat vaak tot onveilige 

verkeerssituaties leidt ontmoedigen. 

De mogelijkheid voor het plaatsen van 

fi etsenrekken op de stoep kwam even 

aan bod maar daar is nog geen uitspraak 

over gedaan. Successievelijk zullen zo alle 

straten in onze wijk die aan een onder-

houdsbeurt toe zijn, aangepast worden in 

deze nieuwe stijl. Maar de Wasstraat heeft 

toch echt de primeur!    <

Wasstraat primeur 
nieuwe ‘huisstijl’ 

door Hanneke van der Veen

Column  Jan Dobbe
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In de beginjaren waren het voornamelijk 

de klassieke muziekbeoefenaars die 

aan het Muziekpodium deelnamen, 

daar is sinds vorig jaar verandering in 

gekomen. Het eerste, klassieke deel 

van het programma in de grote zaal is 

uitgebreid met een tweede podium in de 

foyer. Een gezellige sfeer met niet alleen 

lichte muziek en luisterliedjes maar ook 

heerlijke meezingers. Alle muziekstijlen 

zijn er welkom: pop, jazz, wereldmuziek, 

close harmony, musical, muzikale 

vertelling en andere akoestische muziek. 

Het kan allemaal in de foyer met slechts 

één beperking: er is alleen versterking 

mogelijk voor zang. 

Dus mobiliseer je buren, familie, vrienden 

of klasgenoten en laten we er met elkaar 

een heerlijk muziekevenement van 

maken! 

De entree is gratis, de drankjes zijn voor 

eigen rekening en een vrijwillige bijdrage 

in de onkosten is natuurlijk altijd welkom. 

Graag opgeven vóór 13 mei, dan 

zorgen wij voor een programmablad en 

voor de presentatie. Wacht alleen niet te 

lang want de tijd is beperkt en vol=vol.  <

‘The Voice’ op het 
Muziekpodium van 

de Vredeskerk!

Hoeveel muziektalent is er 
eigenlijk aanwezig in onze 
wijk? Kom het met eigen 
oren horen of laten horen op 
zondagmiddag, 3 juni. Dan 
stelt de Vredeskerk weer haar 
Muziekpodium open voor 
muziekminnende wijkbewoners. 
Het programma biedt ruimte 
voor zowel klassieke als lichte 
muziek. Dé gelegenheid om een 
eigen ‘Voice’ te laten klinken. De 
toegang is gratis dus artiesten 
kunnen ongelimiteerd hun eigen 
publiek meenemen. Er is slechts 
één voorwaarde aan verbonden: 
plezier beleven aan muziek!

Zo langzamerhand weten heel wat 

wijkbewoners de weg naar het 

jaarlijkse Muziekpodium te vinden. Dat 

Muziekpodium ontstond op initiatief van 

een aantal musici-met-passie vanuit de 

Vredeskerkgemeente in samenwerking 

met de wijkvereniging. De prachtige 

Grotian-Steinweg vleugel, die speciaal 

voor deze gelegenheid een stembeurt 

krijgt, kan dan door wie dat wil bespeeld 

worden. 

door G. van der Keur

Plezier beleven aan muziek

Voor meer informatie:  Gert van der Keur, telefoon: (071) 531 55 39, 

e-mail: gvanderkeur@hetnet.nl, Hanneke van der Veen, telefoon: (071) 514 75 70, 

mobiel: 06 24 93 74 06, e-mail: ja123vdveen@hetnet.nl 



Blauwe zone 
Tevredenheid en 
boosheid over nieuwe 
parkeerbeleid

Melchior Treublaan.

Feit is dat er een opvallend contrast is 

ontstaan tussen de rustige straten in 

de blauwe zone aan de ene, en de over-

volle straten aan de andere zijde van de 

Thorbeckestraat.

Wethouder heeft begrip
Kortom: er ontstond een snel polariserend 

beeld over het nieuwe parkeer-regime. 

De wijkvereniging heeft op haar website 

onmiddellijk een dossier over dit onder-

werp geopend. Hier zijn inmiddels vele 

brieven en reacties te vinden. De wijkver-

eniging zond op 1 februari een brandbrief 

aan verantwoordelijk wethouder R. Strijk. 

Dit leidde tot een gesprek op 29 februari 

tussen een bestuurslid van de wijkvereni-

ging, de oprichtster van de website en de 

wethouder met enkele ambtenaren. De 

wethouder heeft begrip voor de bezwaren 

en gevoelens van de wijkbewoners in de 

overbelaste straten en vatte de geschetste 

problemen samen in vier hoofdpunten: 

1.  een ingrijpend veranderd, druk straat-

 beeld door de vele nieuwe parkeerders; 

2.  bewoners kunnen hun eigen auto niet 

 of moeilijk kwijt; 

Het nieuwe parkeerbeleid leidt 
in onze buurten tot tevredenheid 
en boosheid. De parkeeroverlast 
heeft zich verplaatst naar straten 
net buiten het blauwe-zone-
gebied. De verantwoordelijk 
wethouder ziet het probleem 
maar is zuinig met het bieden 
van oplossingen. Gedupeerde 
bewoners beraden zich 
ondertussen.

In januari dit jaar is dan eindelijk de lang 

aangekondigde parkeerproef met de 

Blauwe Zone van start gegaan. De proef 

wordt uitgevoerd in diverse wijken die 

tegen de binnenstad aan liggen. Stoepran-

den zijn blauw geverfd, borden geplaatst 

en bewoners kochten een ontheffi  ng voor 

zichzelf en dagkaarten voor hun visite. 

Het toezicht hield de gemeente de eerste 

maanden nog licht: er zijn vooral waar-

schuwingen uitgedeeld en nog nauwelijks 

boetes voor parkeerovertredingen.

Parkeeroverlast verschoven
In de loop van januari kwamen de eerste 

klachten uit enkele straten in de Burge-

meesterswijk, direct ten oosten van de 

Thorbeckestraat. Bewoners zagen hun 

straat snel vollopen met ‘vreemdparkeer-

ders’ en konden steeds moeilijker hun 

eigen auto kwijt. Het ziet ernaar uit dat 

de parkeeroverlast is verschoven naar de 

straten net buiten de blauwe zone. 

Gedupeerde bewoners begonnen hun 

overlast op papier te zetten en er werd 

zelfs een speciale website over de parkeer-

overlast opgezet (http://parkeeroverlast.

blogspot.com). Een citaat uit een bericht 

van een bewoner van de Roodenburger-

straat: “Iedereen die hier met de auto thuis 

komt, moet naarstig op zoek naar een 

parkeerplaats. Dit is voorheen nooit, zelfs 

niet een beetje, aan de orde geweest. Je 

staat snel een paar straten verderop en 

veroorzaakt daar weer eenzelfde situatie 

voor de bewoners aldaar. Met name de 

oudere bewoners in de straat durven niet 

meer met de auto weg omdat ze (terecht) 

vrezen bij terugkomst geen plaats meer te 

kunnen vinden.”

Opvallend is dat onder de ‘vreemdpar-

keerders’ niet alleen werknemers en 

bewoners van de binnenstad zitten, maar 

ook wijkbewoners en ondernemers uit de 

blauwe zone zelf. Zo zijn er ondernemers 

die geen ontheffi  ng hebben gekregen voor 

hun bedrijfsauto.

Tegelijk kwamen de eerste berichten van 

tevreden bewoners uit de blauwe zone bin-

nen, vooral uit straten die al vele jaren te 

kampen hadden met parkeeroverlast, zoals 

de Lammenschansweg en De 

door Thomas van Duin
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boosheid over nieuwe 



De twee appartementencomplexen 

naast de Lorentzschool moeten er 

volgens de gemeente Leiden toch 

komen. De wijkvereniging maakt 

hiertegen al meerdere jaren bezwaar. 

Deze grootste basisschool van 

Nederland moet in de buitenruimte 

voorrang kunnen geven aan 

buitenspelende kinderen. Op 

20 maart behandelde de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad 

van State het beroepsschrift 

van de wijkvereniging tegen het 

bestemmingsplan. De gemeente 

Leiden heeft, tot ergernis van de 

wijkvereniging, vooruitlopend 

op de uitspraak inmiddels al een 

bouwvergunning verstrekt voor de 

realisatie van het plan.

Geluidsoverlast
Al sinds de allereerste plannen voor een 

nieuw gebouw voor de Lorentzschool aan 

de Van Vollenhovenkade heeft de wijkver-

eniging gepleit tegen de combinatie met 

appartementen. 

Op 20 maart hield de Raad van State 

een zitting over de beroepen tegen het 

nieuwe bestemmingsplan. De wijkvereni-

ging droeg drie argumenten aan in haar 

beroep en in haar ondersteunend betoog, 

bij monde van bestuurslid Hendrik van 

Sandick. Ten eerste stelde hij dat het 

schoolplein dat overblijft na de beoogde 

bouw te klein is voor de buitenspelende 

kinderen. De gebruikelijke norm van 3 m2 

wordt niet gehaald.

Inkomstenbron
Ten tweede liet Van Sandick zien dat in 

het akoestisch rapport duidelijk staat dat 

de verwachte geluidhinder van de buiten-

spelende kinderen ruim boven de gebrui-

kelijke normen uitkomt. Het gemeentelijk 

verweer dat deze overschrijding aanvaard-

baar is, omdat deze alleen overdag plaats 

vindt, snijdt volgens de wijkvereniging 

geen hout.

Tot slot stelde hij dat de gemeente de 

appartementencomplexen nodig heeft 

als inkomstenbron voor de financiering 

van de school. De wijkvereniging vindt 

dat investeringen in onderwijshuisvesting 

echter met de eigen daarvoor bestemde 

middelen gedaan moeten worden. Nu 

maakt de gemeente zich afhankelijk van 

een project dat ongewenst is en finan-

cieel ongewis. Het is de vraag of er wel 

voldoende vraag is naar de voorgenomen 

appartementen.

Al met al, zo betoogde Van Sandick, is de 

beoogde bouw van de appartementen in 

strijd met een goede ruimtelijke ordening. 

Volg deze kwestie, waaronder de 

uitspraak van de Raad van State, op 

www.profburgwijk.nl.    <

 

3.  de verkeersveiligheid en gevolgen 

 voor bijvoorbeeld de huisvuilvracht-

 wagens en brandweerwagens;

 4. mogelijk risico op polarisatie tussen 

 bewoners in de wijk (blauwe zone 

 ‘tegen’ vrije zone) doordat de grens  

 dwars door de wijk loopt.

Op 29 maart organiseerde de wijkvereni-

ging, aansluitend op haar jaarvergadering, 

een themabijeenkomst over het onder-

werp. De zaal liep vol met tevreden en 

ontevreden bewoners. Iedereen was het 

er over eens dat de grens van de blauwe 

zone dwars door de wijk de problemen 

heeft veroorzaakt en dat dit door de 

gemeente voorzien had moeten worden. 

De wijkvereniging heeft in haar reacties 

afgelopen twee jaar hier ook al voor 

gewaarschuwd. Opheffing van de blauwe 

zone en teruggaan naar de oude situatie 

vond minder steun.

Oplossingen
De wethouder heeft besloten om de 

parkeertellingen die gepland stonden voor 

dit najaar, in het voorjaar al uit te voeren, 

op dit moment dus. Deze tellingen zouden 

toch al gehouden worden om de proef met 

de blauwe zone te volgen, zowel binnen 

die zone als in buurten net erbuiten. Aan 

de hand van de resultaten daarvan wordt 

zichtbaar waar de parkeeroverlast zich 

het meest en het minst voordoet. De 

wethouder sluit niet uit dat de overlast 

tijdelijk is en ‘vreemdparkeerders’ uit 

zichzelf zich meer spreiden over de hele 

wijk.

Vervolgens is het de vraag of er maatre-

gelen in afzonderlijke straten genomen 

kunnen worden die de overlast beperken 

en de veiligheid en toegankelijkheid 

vergroten. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan 

een voethekje langs de groenzoom aan de 

Van de Brandelerkade. Ook is gepleit voor 

het verlengen van de parkeerduur in de 

blauwe zone, die nu 2 uur bedraagt. Deze 

zou voor bezoekers van de binnenstad 

te kort zijn, waardoor zij hun auto er niet 

parkeren. Tot slot zouden ondernemers 

in de wijk veel makkelijker een parkeer-

ontheffing moeten krijgen. Nu worden zij 

streng geselecteerd op de noodzaak van 

een bedrijfswagen voor hun zaak.

De oplossing die het meest voor de hand 

lijkt te liggen, namelijk het uitbreiden van 

de blauwe zone tot de gehele Burgemees-

terswijk (de Professorenwijk kent deze 

al geheel), is de meest ingrijpende. Het 

doorkruist de proeftijd en de evaluatie 

van twee jaar van het bestaande blauwe-

zone-gebied, het vereist een tijdrovende 

besluitvorming en inspraakperiode, er 

zal extra geld nodig zijn en tot slot vergt 

het een discussie en beslissing van de 

gemeenteraad.

Het is een route waar de wethouder niet 

meteen om zit te springen. Maar waar-

schijnlijk is het de enige aanpak die echt 

helpt.     <
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door Thomas van Duin

Geen appartementen 
bij de Lorentzschool!

Beroepsprocedure
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door Thomas van Duin

Het gemeentebestuur besloot 
op 20 maart jl. om te onderzoe-
ken of er een verbindingsweg 
kan komen tussen de A4 en de 
Kanaalweg. Men denkt aan een 
verlenging van de N11. Hiermee 
zou de overbelasting van de 
Hoge Rijndijk en het Lammen-
schansplein verminderd kun-
nen worden. De wijkvereniging 
reageert bezorgd en houdt haar 
hart vast voor sluipverkeer in 
onze wijk, de veiligheid op de 
Kanaalweg en de aantasting van 
park Cronesteyn.

Eind maart ontvingen de wijkvereniging 

en bewoners in de Professorenwijk in 

de buurt van de Kanaalweg een infor-

matiebrief van de gemeente Leiden. 

Hierin staat: “Tijdens de uitwerking van 

de Kadernota Bereikbaarheid (2009) is 

gebleken dat op de Hoge Rijndijk en de 

Europaweg een knelpunt in de doorstro-

ming blijft optreden in het jaar 2020. Dit 

ondanks de aanzienlijke verbetering in 

de bereikbaarheid, die de maatregelen uit 

de kadernota (o.a. Ringweg Oost en Rijn-

landroute) reeds opleveren. Daarom is 

in de nota van uitgangspunten voor het 

uitvoeringsprogramma Bereikbaar Leiden 

opgenomen dat een verkenning naar een 

verbeterde aansluiting van Leiden op de 

A4 (met als mogelijke oplossingsrich-

ting het doortrekken van de N11) wordt 

meegenomen.”

Bestuur wijkvereniging bezorgd
Nog voor de zomer wil de gemeente 

Leiden een plan van aanpak 

opstellen voor de verkenning naar de 

mogelijkheden om de aansluiting van 

Leiden op de A4 te verbeteren. Eén 

van oplossingsrichtingen die daarin 

verkend wordt is het verbinden van de 

N11 met de Kanaalweg. Op dit moment 

wordt de verkeerskundige en financiële 

haalbaarheid van deze verbinding 

globaal onderzocht, waarbij zowel wordt 

gekeken naar een ligging ten noorden 

als ten zuiden van het spoor. De eerste 

resultaten hiervan zijn volgens de 

gemeente dermate positief waardoor 

er waarschijnlijk rond de zomer een 

uitgebreide verkenning start. In mei wil 

het gemeentebestuur een startdocument 

voorleggen aan de gemeenteraad.

Het bestuur van de wijkvereniging 

wacht de nadere verkenning af, maar is 

op voorhand bezorgd over drie zaken: 

a. de grotere verkeersbelasting van de 

Kanaalweg (hetgeen ook al zal optreden 

als de Ringweg Oost gereed komt) met 

gevolgen voor veiligheid (oversteken) 

en luchtkwaliteit; b. het gevaar van 

sluipverkeer door onze wijk door 

automobilisten die verkeersopstoppingen 

op de Kanaalweg (kruispunt Hoge 

Rijndijk en Lammenschansplein) willen 

ontlopen; c. de aantasting van het fraaie 

polderpark Cronesteyn.   <

Zie voor meer informatie: 

www.leiden.nl/verbindingA4 en 

www.profburgwijk.nl. 

Kanaalweg aansluiten op N11?

Nieuw voornemen gemeentebestuur

Dank aan 
gulle gevers
De deurcollecte na de wijkkerstsamenzang 

op 14 december in Sint-Petruskerk heeft een 

prachtig bedrag van ruim € 373,00 opgeleverd 

voor de restauratie van de Petrus en Paulkerk 

in Jimma Ethiopie. Hartelijk dank aan alle gulle 

gevers uit de wijk en parochie!     <

Namens Werkgroep Diaconie 

St. Petrusparochie, Ber Langezaal

Kort bericht
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Algemene Ledenvergadering

Ontwaakt, verworpenen der aarde!
Het is weer voorjaar: 
de knoppen zwellen, de 
narcissen bloeien en de 
wijkvereniging Professoren- en 
Burgemeesterswijk hield haar 
jaarlijkse ledenvergadering. 
Met bruisende energie stortten 
de aanwezigen zich opnieuw op 
de heikele kwestie van leden 
versus donateurs. Helaas zijn de 
wijkgrenzen nog niet gewijzigd 
en werd er meer gesproken over 
het buitensluiten van straten 
dan over het verder uitbreiden 
van onze wijk. Dit tot leedwezen 
van uw verslaggeefster, die 
de hoop dat D’Internationale 
Profburgwijk/ morgen [zal] 
heersen op aard nog niet geheel 
heeft opgegeven.

Toen het erom ging de magische grens 

van 1000 leden te halen, telden de 

donateurs overigens opeens wel weer 

mee. “Omdat ze ons lief zijn,” zei voorzit-

ter Thomas van Duin, om daar in één 

adem achteraan te zeggen: “maar ze 

hebben natuurlijk geen stemrecht.” Om 

bij de Internationale te blijven: Ontwaakt, 

verworpenen der aarde!

Verder heeft de Kascommissie met 

grote grondigheid de verrichtingen van 

aftredend penningmeester Hans Muste 

onderzocht. Commissielid Allard Dekker 

verzekerde ons dat een loden last van 

Hans’ schouders was gevallen bij het 

verlossende woord decharge. 

Hans Muste en Rudmer Dalstra traden 

vervolgens af als bestuurslid, met een 

traan in d’ooghoek en een bos bloemen 

in de hand. In hun plaats zijn benoemd 

Gerard Hendriks (secretaris) en Agnes 

van Lierop (penningmeester).

Discussie blauwe parkeerzone
Het tweede deel van de avond 

was gewijd aan de proef met de 

blauwe parkeerzone. Bijna honderd 

wijkbewoners kwamen hiervoor bijeen. 

Als vertegenwoordiger van de gemeente 

zou wethouder Robert Strijk aanwezig 

zijn. Maar zelfbehoud is het eerste 

instinct van de mens en hij zal dan ook 

een zekere opluchting gevoeld hebben 

toen bleek dat hij noodzakelijk aanwezig 

moest zijn bij een vergadering over de 

Ringweg Oost. 

Hij liet zich vervangen door René 

Verplancke, ambtenaar bij de gemeente 

Leiden. De heer Verplancke heeft zich 

dapper gekweten van zijn lastige taak en 

gedurende bijna twee uur met grote inzet 

en voorbeeldige toewijding voornamelijk 

niets gezegd. Hieronder een korte 

weergave van de zitting.

Binnen de singels is onvoldoende par-

keerplaats voor alle bewoners en bezoe-

kers van de stad. De parkeergelegenheid 

moest dus worden aangepakt, maar dan 

moet er wel een betaalbaar alternatief 

voor bezoekers en forenzen zijn. Dat was 

niet het geval: de parkeerders verplaats-

ten zich naar net buiten de singels en de 

bewoners van dat gebied ervoeren veel 

overlast.

Dit was natuurlijk onvermijdelijk en voor-

spelbaar. De bewoners hebben geklaagd 

en aan parkeerwerkgroepen deelgenomen, 

en reeds na een decennium of twee 

kwam de gemeente met een concrete 

oplossing.

Die oplossing is het huidige blauwe zone 

gebied. Opnieuw is een parkeerzone 

ingevoerd zonder alternatieven. Wie geen 

lering trekt uit de geschiedenis wordt 

gedwongen die opnieuw te beleven: 

de parkeerders verplaatsen zich en de 

bewoners net buiten het gebied ervaren 

veel overlast. 

Een deel van de aanwezigen, vooral 

diegenen die nu het zwaarst getroffen 

zijn, wenst dat de blauwe zone wordt 

uitgebreid naar hun straat, en wel onmid-

dellijk. Dit is uiteraard symptoombestrij-

ding, maar wie zoveel hinder heeft van 

een symptoom wil dat het bestreden 

wordt. 

door Coco Hoek



  

Pianiste Willeke Mojet geeft een 

luistercursus over vorm en inhoud van 

de negen symfonieën van Beethoven in 

negen lezingen. Op zondag 13 mei gaat 

het over de zesde symfonie De Pastorale.

De aanvang:  16 uur

Duur:  1 1/2 uur

Kosten:  20 euro per lezing

Locatie:  Thorbeckestraat 18   

 Leiden

 

Aanmelding via e-mail: 

willeke.mojet@planet.nl of 

telefonisch 071- 5141250 /

06 - 10251482

Luister-
cursus
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Ontwaakt, verworpenen der aarde!

De variant op ‘blauwe zone in mijn 

straat’ was ‘blauwe zone in onze wijk’. 

Beide oplossingen zullen ertoe leiden dat 

de parkeerders zich verplaatsen en de 

bewoners buiten het gebied veel overlast 

ervaren en... Maar laat ons niet in herha-

ling vallen.

Een belangrijke vraag was natuurlijk 

waarom voor de huidige zonegrenzen is 

gekozen. Daar kon de heer Verplancke 

een duidelijk antwoord op geven: het is 

een centenkwestie. Handhaven kost geld. 

De vervolgvraag: Als er budget is voor 

handhaving, waarom gebeurt dat dan 

niet? Boetes leveren geld op. Dat laatste 

bleek niet het geval: boetes komen ten 

goede aan het Rijk. 

De buurtbewoners stelden dat waarschu-

wen door middel van briefjes onder de 

ruit onvoldoende is. De heer Verplancke 

haalde de problemen met de blauwe 

strepen uit de kast; de wijk zei dat we 

nu drie maanden verder zijn. “Wij zullen 

handhaven,” verzekerde de heer Ver-

plancke, maar zowel hij als de gemeente 

lijken daarin minder succesvol dan onze 

vaderlandse leeuw.

Voorzitter Thomas van Duin stelde 

een inventarisatie van de problemen 

voor. Een greep uit het resultaat:

n Huisvuil wordt niet opgehaald, 

 omdat de vuilnismannen niet bij de  

 containers kunnen komen;

n  De grasstrook langs kades wordt aan 

 gort gereden;

n  Ondernemers krijgen geen 

 vergunning, terwijl we onze wijk-

 winkels juist willen koesteren;

n  Hoogbejaarde buurtbewoner moet 

 met vuilnisbakken zijn parkeerplaats 

 vrij houden;

n  Kinderen kunnen niet meer op straat 

 spelen.

Op de vraag wat de gemeente hieraan wil 

doen, meldde de heer Verplancke dat er 

metingen gepland zijn begin april. 

De discussie over mogelijke uitkomsten 

van de metingen leidde tot de vraag wan-

neer er van een succes sprake is. 

Wat zijn de criteria? Uit het antwoord 

van de heer Verplancke kon opgemaakt 

worden dat de gemeente van plan is 

daarover na te denken. 

Vervolgens vroeg Thomas om 

suggesties voor oplossingen. 

Voorstellen waren onder meer:

n  Parkeergebied uitbreiden tot de 

 Kanaalweg.

n  Echte knelpunten opsporen en die 

 meteen oplossen: onder andere de 

 ondernemers en de bejaarde buurt-

 genoot.

n Beter handhaven, met bekeuringen.

n De tijd voor parkeren-met-schijf 

 verlengen tot vier uur.

n  De proef met de blauwe zone afbreken 

 en teruggaan naar de oude situatie, die 

 minder mensen ongelukkig maakte.

Wijkgenoten uit het parkeergebied maak-

ten bezwaar tegen dat laatste voorstel. 

Zij klagen al minstens vijftien jaar en 

zijn juist buitengewoon gelukkig met de 

huidige situatie. 

De heer Verplancke meldde dat uitbrei-

ding in verband met het budget moeilijk 

wordt. Wel zei hij dat de gemeente bezig 

is met vergunningen voor ondernemers 

en dat dat mogelijk nog voor de zomer, 

of anders misschien daarna, geregeld 

kon worden. Dat was natuurlijk niet onze 

definitie van snel.

Kortom, het mag duidelijk zijn dat de ge-

meente de parkeeroverlast heeft verscho-

ven van het gebied rond de singels naar 

het gebied net even verderop, en dat er 

nog geen zicht is op een adequate aan-

pak. En zelfs niet op symptoombestrij-

ding. Hier gaat nog veel over gesproken 

worden.

Een zeer concrete, snelle en praktische 

oplossing van een wijkbewoner wil ik u 

ten slotte niet onthouden. Geheel in de 

geest van de Profburgwijk, met zijn vele 

vrijwilligers die van aanpakken weten, 

sprak een der aanwezigen: “We kunnen 

dit probleem zelf oplossen, mensen. Een 

potje blauwe verf is zo gekocht!”   <

Te koop
complete
convectorput 
verwarming
Incl. eikehoutenrooster en profiel. t.e.a.b.

Info: Ype van der Werf, 071-514 64 91 

of 06-46651344

Beethoven 
symfonieën

Ingezonden mededeling
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De hoogste bestuursrechter, de Raad 

van State, hield op 20 maart dit jaar een 

zitting om alle beroepschriften tegen 

het bestemmingsplan te behandelen. 

Omwonenden maken bezwaar tegen de 

massaliteit van het voorgenomen project 

en de daarmee gepaard gaande parkeer- 

en verkeersafwikkeling. 

Parkeerruimte
De bezwaren richten zich vooral op de 

verkeerssituatie in de buurt als gevolg 

van het omvangrijke plan. Naast een 

nieuw zorgcentrum voorziet het project 

ook in 100 koop- en huurwoningen, 

nieuwbouw voor het jongereninternaat 

van Ipse de Bruggen, een  Grand Café, 

een wijkgezondheidscentrum en (op 

het huidige terrein van de Lorentzhof) 

een halfverdiepte parkeergarage. Ook 

de Raad van State bleek het verkeer een 

belangrijk aspect te vinden, blijkens 

de gedetailleerde vragen tijdens de 

zitting aan de vertegenwoordigers van 

de gemeente Leiden die vooral over de 

parkeermogelijkheden gingen. 

Kernvraag was hoe terecht het is dat 

in de geplande parkeergarage straks 

geen plek is voor alle potentiële 

gebruikers. Het huidige parkeerbeleid 

van de gemeente Leiden stelt duidelijk 

dat bij nieuwbouwprojecten auto’s op 

eigen terrein van zo’n project moeten 

kunnen parkeren. In het geval van het 

nieuwbouwproject Lorentzhof wordt 

hier niet in voorzien, in ieder geval niet 

voor bezoekers. De gemeente vindt 

dat in de nieuwe blauwe zone in de 

directe omgeving straks voldoende 

openbare parkeerruimte te vinden zal 

zijn. Desnoods zou de parkeergarage zelf 

nog wat meer capaciteit kunnen krijgen 

bij een andere inrichting, zo stelde de 

gemeente. Het leek de raadslieden van 

de Raad van State niet gerust te stellen.

Ontsierend beeld
Naast de kwestie van de capaciteit 

zijn er voor omwonenden nog andere 

kritische aspecten aan de parkeergarage. 

Een daarvan is de hoogte. De garage 

zal straks niet onzichtbaar zijn. Hij 

zal anderhalve meter boven maaiveld 

uitsteken. Dit is puur een kwestie van 

geld: dieper aanleggen is duurder. 

Bovenop heeft men naast twee 

appartementencomplexen de nieuwbouw 

van Ipse de Bruggen bestemd. 

Bezwaarmakers wijzen op het massale 

en ontsierende beeld dat zo ontstaat 

en zeker niet past in een beschermd 

stadsgezicht. Ook is er onbegrip over de 

ligging van de garage en de keuze van 

de ontsluiting. Deze is gepland aan de 

Lorentzkade (inrit) en de uitrit komt uit 

op het binnenterrein, met een uitweg 

naar de Zoeterwoudsesingel, die tevens 

inrit en uitrit wordt voor Ipse de Bruggen. 

Aanleg van de garage aan de ventweg 

van de Lammenschansweg onder de 

bebouwing van de nieuwe Lorentzhof, 

zou meer voor de hand liggen, maar dat 

is volgens de gemeente praktisch niet 

mogelijk.

Ondertussen protesteerden bewoners en 

personeelsleden tijdens de zitting van de 

Raad van State tegen het voortdurende 

uitstel van hun nieuwbouw. Met leuzen 

aan rollators geplakt zaten zij op de 

publieke tribune. De omwonenden zijn 

niet tegen vernieuwing, maar vinden dat 

eerst een goede ruimtelijke ordening 

dient plaats te vinden. Binnenkort weten 

we hoe lang het nog gaat duren. Volg een 

en ander op www.profburgwijk.nl.      <

Hoe lang zal het nog duren 

voordat het nieuwe Zorgcentrum 

Lorentzhof gebouwd gaat 

worden? Dit vragen bewoners 

en personeel zich al lange tijd 

af. De kwaliteit van de zorg 

staat in het verouderde gebouw 

ernstig onder druk. Maar het 

nieuwbouwplan is onderdeel 

van een groter project. En dat 

project is weer onderdeel van 

het nieuwe bestemmingsplan 

Zuidelijke Schil. Het wachten is 

op de beslissing van de Raad 

van State over ingediende 

beroepschriften.

Ontwikkeling 
Lorentzhof 

Wachten op de 
Raad van State

door Thomas van Duin



Gerard Hendriks

Mijn naam is Gerard Hendriks (51 jaar 

jong). Ik ben getrouwd met Maartje. We 

hebben drie kinderen: Thomas (19 en 

op kamers), Gerben (17) en Loes (14). 

De Jack Russell Skip is onze huisgenoot. 

In het dagelijks leven ben ik manager 

en MT-lid bij de Openbare Bibliotheek 

in Zoetermeer en als zodanig ben ik 

verantwoordelijk voor een deel van de 

organisatie en de activiteiten.

Als burger vind ik het belangrijk dat je 

je actief opstelt binnen de gemeenschap 

waarin je leeft. In het verleden was ik 

onder meer lid van het bestuur van een 

kinderdagverblijf in Leiden en voorzitter 

van de ouderraad. 

Als secretaris van de wijkvereniging wil 

ik een bijdrage leveren aan het welzijn 

van en de samenhang binnen onze wijk. 

Dat betekent opkomen voor de belangen 

van onze wijk en activiteiten ontwikkelen 

die wijkbewoners plezier, ontspanning 

of inspiratie bieden, de creativiteit naar 

boven halen en de cohesie versterken. 

Dat dubbele gezicht (belangen-

behartiging en activiteiten) vind ik het 

leuke aan onze wijkvereniging.   <

Creativiteit naar 
boven halen 
en de cohesie 
versterken

Ik woon verreweg het grootste deel van 

mijn leven in Leiden en ook nog eens in 

deze wijk.

Dat begon met enkele jaren begin jaren 

vijftig van de vorige eeuw. Mijn vader 

studeerde en het gezin woonde toen 

op de Lorentzkade. In 1963 verhuisden 

wij naar Voorschoten. Ik ging na het 

Bonaventura gevolgd te hebben chemie 

studeren in Leiden en woonde aan de 

Oude Rijn.

In 1975 woonde ik in de Thorbecke-

straat, in 1991 verhuisde ik naar de 

Kapteynstraat en sinds 8-8-8 (heerlijk 

makkelijk om te onthouden) woon ik in 

de Moddermanstraat, met uitzicht op 

het water van de Van Vollenhovenkade 

en uitzicht op het Roomburgpark. In dat 

park ligt de tennisbaan waar ik graag een 

balletje sla. Een fantastische plek dus 

om te wonen en een plek waar ik het erg 

naar de zin heb.

Ik heb 34 jaar scheikundeles gegeven 

op het Bonaventura College. Vanaf 2005 

ben ik administratief betrokken geweest 

bij de Adviesraad WMO Leiden. In het 

najaar word ik 65 en ga ik officieel met 

pensioen.

Naast sporten beleef ik veel plezier aan 

het ‘oma-schap’. En een hobby van mij 

die ik met de paplepel ingegoten heb ge-

kregen en nog steeds beoefen, is bridge. 

En heel recent ben ik begonnen met 

beeldhouwen in steen. Sinds een aantal 

jaren heb ik bemoeienis met de adverten-

ties en adverteerders van de wijkkrant. 

Ik voel me betrokken bij deze wijk en 

omdat ik nu veel meer tijd heb, kan die 

betrokkenheid wat worden uitgebreid.   

<

Agnes van Lierop

Frisse gezichten in de vereniging

de wijkkrant      april  2012
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Voorkom problemen,  
regisseer zelf uw nalatenschap. 

Praktische hulp en  
deskundig (fiscaal) juridisch advies 
bij de voorbereiding en de afwikkeling 
van erfenissen. 

Mr. Wencke van Dijk 
Postbus 1074 
2302 BB Leiden 
Mobiel: 06-20404929 
E-mail: info@erfenissupport.nl 
Website: www.erfenissupport.nl 

> Alle rechtsgebieden

Plantsoen 25
2311 KG Leiden
T (071) 516 29 30
F (071) 516 29 35
E info@bmsnotarissen.nl

www.bmsnotarissen.nl

> Combinatievoordeel
 bij gelijktijdig
 passeren van
 verschillende akten

> Gratis abonnement
 op onze
 elektronische
 nieuwsbrief

> Eigen parkeerterrein

tacoyo
Move your body, relax your mind

®

TACOYO: een body en mind conditietraining op muziek

Iedere maandagavond in Leiden

Van Vollenhovekade 17, gymzaal Lorentzschool

www.tacoyo.nl

Tacoyo Trainer
Viktor Verwoerd
(m) 06-41549731
(e)  v.verwoerd@tacoyo.nl

Informatie en opgeven 
voor een proefl es:

Geef je op 
voor een 
proefl es!

TACOYO IS BIJZONDER
• Tacoyo verbetert uw houding, fi guur en souplesse.
• De les duurt vijf kwartier en is een no-nonsense training.
• U traint in een ontspannen, niet prestatiegerichte sfeer.
• U volgt de les in een groep, maar op uw eigen niveau.
• Tacoyo is voor iedereen, jong en oud, man en vrouw.
• wordt ook aanbevolen door fysiotherapeuten.
• Tacoyo ontspant en werkt stressreducerend. 
• Iedere les gebruikt inspirerende muziek.
• Tacoyo gebruikt geen apparaten. 

€ 8,- per les
Deelname per 
seizoen (± 20 

lessen)
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Samen met tientallen scholieren van het 

Erasmus College uit Zoetermeer en van het 

Bonaventura College uit onze wijk werd 

aandacht geschonken aan de ontruiming. 

Bij het koffermonument op de stoep werd 

een krans geplaatst en lieten leerlingen 

hun traditionele steentjes achter.

Hartverscheurend
Mevrouw M. Frank vertelde als vertegen-

woordigster van de Nederlands Israëlische 

Gemeenschap (NIG) het hartverscheurende 

verhaal hoe zij en haar broertje door 

Nederlanders uit de trein naar de vernie-

tigingskampen zijn gered, terwijl haar 

ouders en grootouders doorgingen. Samen 

met haar broer is ze later terug geweest 

naar Sobibor om daar bij de asberg niet 

alleen haar eigen familie te eren, maar 

ook de 171 Joodse Leidenaren die in de 

kampen zijn omgekomen.

Begeleid door de Kaddish-sonate van 

Ravel lazen de leerlingen de namen van 

de afgevoerde bewoners van het weeshuis 

voor, tezamen met de leeftijd en de plaats 

waar ze werden vermoord. Voor de meest 

bewoners was dat Sobibor.

Tentoonstelling
In de voormalige gebedsruimte in het ge-

bouw was een bescheiden tentoonstelling 

over de post die de mensen na 17 maart 

uit kamp Westerbork stuurden naar de fa-

milie Stoffels, de buren die zoveel voor de 

mensen uit het weeshuis hebben gedaan.

Er is een documentaire over het weeshuis 

beschikbaar genaamd ‘Bagage’ die Niels 

Goudriaan in 2010 heeft gemaakt. U kunt 

deze dvd bestellen via info@ProfBurgWijk.

nl. De prijs is € 20,-. 

Zie voor alle historische informatie over 

het voormalig Joods Weeshuis onze 

website: www.profburgwijk.nl > Dossier > 

Joods Weeshuis.   <

 Indrukwekkende herdenking 
van de ontruiming van het 

Joodse Weeshuis
door Frans Hoek

Dit jaar was het alweer de zesde 
keer dat de wijkvereniging de 
deportatie en de moord op de 
bewoners van het voormalige 
Joodse Weeshuis aan de Rooden-
burgerstraat 1a op 17 maart 1943 
herdacht, nu 69 jaar geleden.
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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

VERKEERSOPLEIDINGEN

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

� � � � � � � ����������������

�

��

�����������
���������
��������

����������������
������
����������������

WWW.TEEUWENVERZEKERINGEN.NL



19
de wijkkrant      april  2012

Knippen, 
trimmen, 
scheren en 
wassen van 
alle rassen

De Sitterlaan 77 - 2313 TL Leiden - Tel. 071 - 512 63 56

Toen Dick en Annelies op zeventigjarige 

leeftijd aan hun vierde Labrador be-

gonnen, hadden ze wel even hun twijfels. 

Zijn we niet te oud? Welnee, riepen hun 

kinderen. En als jullie het niet meer 

aankunnen, dan zorgen wij voor hem. 

En zo kwam Bullebas, ruim negen jaar 

geleden, in de Cobetstraat wonen. Wat 

werd gevreesd, gebeurde. Eerst moest 

Dick aan zijn knieën geopereerd en 

daarna werd ook het vrouwtje ziek. Wat 

nu? De uitlaatservice was geen optie, 

want Bullebas heeft een hartprobleem. 

Soms zakt hij in elkaar en dan moet hij 

per dierenambulance meteen naar de 

dierenarts. Bij het uitlaten van Bullebas 

staat de mobiel altijd stand-by. 

Gaat het wel?
Veel te vroeg voor zijn ‘nieuwe knieën’ 

begon Dick dus zelf de brave Bullebas 

weer uit te laten. Toen hij zich halver-

wege zijn rondje afvroeg hoe hij weer 

thuis moest komen, hoorde hij achter 

zich een vriendelijke stem: “Meneer, gaat 

dat eigenlijk wel?” En hij moest erkennen, 

nee, eigenlijk ging het niet. Hij keek in 

het gezicht van Anneke van der Leede. Hij 

kende haar vaag. Ze had toch die konijnen 

in de voortuin, waar elke middag een 

duivenpaar op bezoek kwam? Ja, zo 

hadden ze wel 

eens een praatje 

gemaakt. Anneke 

bezwoer Dick om 

zich nergens zorgen 

over te maken. Het 

kwam allemaal in 

orde. Die avond 

liet zij Bullebas uit. 

De volgende dag 

presenteerde ze 

een rooster. Ze was 

samen met Hanneke 

gaan ronselen onder 

de ouders op het 

schoolplein en zomaar in de buurt. Al 

gauw had ze tien namen op haar lijstje. 

Kinderen raakten dol op Bullebas, en 

Bullebas op hen. Al gauw stond thuis bij 

Bullebas naast zijn koekjestrommel een 

snoeptrommel voor de uitlaat-kinderen. 

Van januari tot aan de zomervakantie 

stonden er drie keer per dag vrijwilligers 

op de stoep om met Bullebas te wandelen. 

En Bullebas genoot. 

Ongeloof
Dick en Annelies kunnen er tot op de 

dag van vandaag niet over uit dat hun 

dit is overkomen. “Het is eigenlijk hoe 

het hoort, maar als het je overkomt, 

is het geweldig! Alles liep vanzelf, wij 

hoefden niets te doen. Nooit werd 

Bullebas vergeten. En als iemand was 

verhinderd, kwam er een vervanger! Als 

je dit vertelt aan mensen van buiten de 

stad, kunnen ze haast niet geloven dat 

het waar is!” Annelies raakt weer ontroerd 

als ze het verhaal vertelt. En dan moet 

ze lachen. Toen ze voor het eerst weer, 

oudergewoonte, met Bullebas naar Park 

Cronesteyn reed, stond er bij de ingang 

van het park een groepje dames. “Hé!” 

werd ze vrolijk begroet. “Is het vandaag 

uw beurt?” Het misverstand werd onder 

grote hilariteit opgehelderd. 

Hadden de kinderen dan toch niet kunnen 

helpen? Dat wel. Bullebas was welkom 

geweest bij de dochters, die buiten de 

stad zijn gaan wonen. Maar Dick en 

Annelies wilden in die moeilijke periode 

hun trouwe Labrador niet missen. Wie 

had er dan voor Dick de krant uit de 

bus gehaald en wie zou Annelies haar 

pantoff els hebben gebracht? De buren 

soms? Maar die gaan dan niet gezellig 

op je voeten liggen. Nee, zo was het 

helemaal goed.     <

door Nynke Smits

Heel de buurt kent Bullebas. Ik ga eens vragen hoe dat komt. Wat 
is er dan met Bullebas? Annelies en Dick Cossee doen open als ik 
aanbel bij hun huis in de Cobetstraat, maar de werkelijke gastheer, 
dat is Bullebas: een forse, vriendelijke labrador van middelbare 
leeftijd. Hij blaft niet, maar zijn hele lijf schudt enthousiast een 
groet, zijn kwispelende staart spreekt duidelijke taal: “Kom binnen, 
je bent welkom!”. “Ja, ja, Bullebas, braaf hoor. Nu begrijp ik het 
wel.” Wanneer ik de kamer binnenkom zie ik direct zijn troon: de 
handdoek op de koninklijk-rood-pluchen fauteuil spreekt boekdelen. 
Daar zetelt Bullebas. Een staafje pens en Bullebas zijgt neer aan 
onze voeten. We kunnen praten. 

dit is overkomen. “Het is eigenlijk hoe 

het hoort, maar als het je overkomt, 

is het geweldig! Alles liep vanzelf, wij 

hoefden niets te doen. Nooit werd 

Bullebas vergeten. En als iemand was 

verhinderd, kwam er een vervanger! Als 

je dit vertelt aan mensen van buiten de 

stad, kunnen ze haast niet geloven dat 

het waar is!” Annelies raakt weer ontroerd 

als ze het verhaal vertelt. En dan moet Heel de buurt kent Bullebas. Ik ga eens vragen hoe dat komt. Wat 

BULLEBAS

Buren aan de bak voor



kijk ook eens op www.profburgwijk.nl
20

Fotograaf Frans Hoek

Op de tafel in de huiskamer 
ligt een tiental foto’s. “Die heb 
ik gisteren in België gemaakt”, 
vertelt de fotograaf. In de serre 
vertelt hij over zijn werk en 
vooral zijn passie.

In 1964 kocht Frans Hoek van zijn 

vakantiegeld een fototoestel. Sindsdien 

fotografeert hij alles wat los en vast zit 

én slaat hij het op zijn computer op, wat 

in totaal 1 terabyte in beslag neemt. 

(Dit komt ongeveer overeen met alle 

teksten die de Universiteitsbibliotheek 

van Leiden bezit.) 

Jarenlang heeft hij een IT-bedrijf gehad, 

en toen hij dit verkocht in 2009 en met 

pensioen ging, dacht hij: Wat nu? Hij 

besloot verdieping aan zijn hobby te 

geven en ging een opleiding volgen aan 

de fotoacademie. 

De afgelopen weken hing er een tentoon-

stelling van Frans Hoek in de foyer van 

de Vredeskerk. Het thema is ‘kolen’, een 

onderdeel van de specialisatie van Frans, 

namelijk industriële landschappen en 

architectuur. 

“Op de fotoacademie wordt er van je 

verlangd dat je een specialisatie kiest. 

Omdat ik altijd met 25 werknemers 

samen heb gewerkt, wilde ik nu eens iets 

alleen doen. Ik heb me bijvoorbeeld wel 

eens toegelegd op culinaire fotografi e 

omdat ik graag kook, maar dan lopen er 

mensen om je heen en je wilt niet weten 

wat ze met dat eten doen. Dat kan je 

echt niet opeten. Bovendien zit je dan in 

een donker hok. Modellenfotografi e viel 

ook af. Ik wil naar buiten én alleen wer-

ken. Zodoende heb ik voor landschappen 

gekozen”, legt Frans uit. 

“Je moet jezelf onderscheiden. Wat ik doe 

vinden ze ingewikkeld, maar ik vind het 

mooi. Dat is de belangrijkste reden dat ik 

industriële landschappen fotografeer.”

Behalve de tentoonstelling ‘kolen’, heeft 

Frans vaker zijn foto’s tentoongesteld. 

“Het is een onderdeel van de opleiding. Je 

moet jezelf laten zien; je werk onder de 

aandacht brengen. Ik heb ook foto’s op 

de fotoacademie tentoongesteld, maar 

als je jezelf bekend wilt maken, moet je 

ook op andere locaties je werk tentoon-

stellen. De foto’s die nu in de Vredeskerk 

gehangen hebben, hingen een tijd terug 

in restaurant Haar Gangetje.”

Techniek
Frans weet precies hoe hij foto’s moet 

maken en kent de technische kneepjes 

van het vak. “Dat leer je wel, hoor, de 

techniek. Je bent niet gauw uitgeleerd, 

maar ik heb de techniek aardig onder de 

knie. Techniek heb ik, ik ben alleen niet 

artistiek.” 

“En die techniek krijg ik tussen neus en 

lippen door ook nog een beetje mee. 

Gebouwen vallen altijd naar voren op 

foto’s, heb ik geleerd. Met een ouder-

wetse analoge technische camera krijg je 

een gebouw het beste op de foto. Onder 

fotografen blijft dit een gouwe ouwe.” 

Toch fotografeert Frans altijd digitaal. 

“Gaat veel sneller,” verklaart hij, “anders 

moet ik om de tien foto’s de negatieven 

verwisselen.”

Behalve landschapsfoto’s heeft Frans ook 

reisfoto’s, sportfoto’s van onder andere 

het WK turnen in 2011 en portretten ge-

maakt. “Maar,” zegt hij, “bij de landschap-

pen en architectuur ligt mijn hart.” En 

daar is geen speld tussen te krijgen.   <

Voor wie meer wil weten: op de website 

www.FransHoekFotografi e.nl vindt u 

informatie over en foto’s van Frans Hoek. 

door Marijke Boter

Bij de landschappen en 
architectuur ligt mijn hart
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Kinderen naar school brengen 
en halen kan je het best op de 
fi ets doen. Naar de stad gaan 
ook. Geen parkeerproblemen. 
Maar wat een ramp als je ket-
ting eraf loopt, je band lek is 
of je licht kapot. Als je zelf niet 
handig bent of het te druk hebt 
om hem weg te brengen, moet je 
lopen, dat kost veel tijd. Of toch 
maar de auto nemen. De stalling 
naast het Lammenschansstation 
en de fi etsenmaker in de Kraai-
erstraat zijn met repareren ge-
stopt. Reparatiebedrijven in de 
stad zijn ver en het duurt soms 
een paar dagen voor je fi ets 
weer klaar is. Maar die zorgen 
zijn nu in onze wijk voorbij.

Terug van weggeweest
Hans Bouter schreef voor de rubriek 

buurtherinneringen in 1998:

“Aan het einde van de Buys Ballotstraat 

in de Professorenwijk in Leiden, dicht 

bij de hoek met de Van ‘t Hofstraat, had 

vroeger meneer Kloots in een garage z’n 

werkplaats. Hij was onze fi etsenmaker. 

In mijn herinnering was hij een jaar of 

65, had priemende glinsterende prikogen 

onder zijn glimmende kale schedel en 

droeg altijd een vaal geworden licht-

bruine stofjas. Achter in de werkplaats 

stond een houten werkbank. Daarboven 

hing het gereedschap, eronder lagen 

de grote fi etsonderdelen en bovenop 

de bank was het een wirwar van allerlei 

lampen, dynamo’s en tandwielen. Meneer 

Kloots was een fi etsenmaker die in de 

eerste plaats van de fi etsen hield en de 

klant zag als iemand die een regelrechte 

bedreiging voor de fi ets was. Als je een 

lekke band had dan kon meneer Kloots 

enorm mopperen. Hij vond het zonde van 

de 60 centen die het maken toentertijd 

kostte. Omdat hij de indruk had dat onze 

banden lek waren geraakt door tegen de 

stoeprand op te rijden. Dan mopperde hij 

dat die rotjongens de boel verrinneweer-

den. Hij had zondermeer wat authentieks 

en had het hart op de goede plaats. In 

1991 stopte hij.”

In één dag klaar.
Twintig jaar later 1 december 2011 

heropent zijn achterkleinzoon Fer het 

bedrijfje.

Met een woordspeling op zijn naam 

noemt hij het Fair. En fair werkt hij. Snel 

en betaalbaar. 

Hij streeft naar brengen en halen op 

dezelfde dag. De garage, herkenbaar aan 

het nostalgische emaillen Unionbord, is 

van zijn grootvader, die ernaast woont 

op 30B. Opa heeft hem ook de eerste 

maand, toen Fer nog 50 procent in zijn 

oude baan werkte, geholpen. Maar geluk-

kig vinden steeds meer fi etsen de weg 

naar hem. Toch is zijn boterham nog dun 

belegd.

Eigen baas zijn, is ideaal
In eigen tempo werken, zelf verantwoor-

delijk zijn, een praatje met de klanten 

maken. Dat voelt vrijer, dat is niet 

eentonig. Fer werkte na MBO techniek 

als automonteur, in de wegenbouw, de 

tuinaanleg en tenslotte in de beveiliging. 

Daar kan hij altijd op terugvallen. Want 

zzp’er zijn is niet zonder risico. Daarom 

doet hij ook in 2de handsfi etsen. Wat zijn 

overgrootvader voor een kind al mooi zat 

vond.

De 27-jarige Fer is echter geen moppe-

raar, maar een vriendelijke jongen.

Dat maar veel kapotte fi etsen de weg 

naar hem zullen vinden.    <

door Riekje Renes

Terug van weggeweest

fi et sreparati ervice Fair
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De Franken van het Merovingisch 

koninkrijk, die sinds Clovis tot 

het Christendom waren bekeerd, 

beschouwden zich als de rechtmatige 

erfgenamen van de Romeinen. Maar ook 

de Friezen maakten aanspraken op de 

streken langs de monding van de Rijn. 

In 630 veroverde de Frankische Koning 

Dagobert Utrecht. Hij stichtte er een 

kerk en schonk die aan de bisschop van 

Keulen. Na Dagoberts dood raakten de 

Franken verdeeld over de erfenis. Ze 

verloren hun invloed en de Friese Koning 

Radboud annexeerde het gebied. De 

Franken lieten zich niet onbetuigd. In 

689 slaagden de Franken erin om het 

midden van ons land op Radboud te 

veroveren. 

In 

En-

ge-

land 

was 

gro-

te 

be-

langstelling om het Christendom te 

missioneren. In het kader van een 

annexatiepolitiek konden de Frankische 

machthebbers zich hierin goed vinden. 

Wilfrid van York ging onder de Friezen 

preken maar veel succes had hij niet. 

Met steun van Pepijn II begon in 695 

Willibord aan de bekering. Utrecht werd 

bisschopszetel en al snel verschenen er 

In 

En-

ge-

land 

Onze wijk en de 
Romeinen

Na de 
Romeinen

door Alfred Dernison

Vanaf de derde eeuw na Christus raakte de Rijnstreek ontvolkt. 
Het Romeinse Rijk werd van alle kanten aangevallen. Steeds meer 
legereenheden werden teruggetrokken en naar het zuiden verplaatst. 
Inheemse hulptroepen moesten de orde handhaven. Gaandeweg 
hielden ook de inheemse bewoners het voor gezien en zochten een 
nieuwe toekomst in zuidelijker streken. Pas in de 6de eeuw kwam 
een kentering. Langzamerhand kwamen mensen binnen druppelen 
die hier hun kansen wilden proberen. Verschillende kolonisten, 
die zich als Friezen beschouwden, kwamen vanuit het noorden 
hiernaartoe. Vanuit het zuiden kwamen de Franken terug. En zelfs 
vanuit Brittannië kwamen migranten. Er ontstond een kolonisatie 
vanuit de rivieroevers het duingebied in. 
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dorpskerken, bijvoorbeeld in Oegstgeest 

en Valkenburg. In 718 wist Karel Martel 

de resultaten te consolideren. Het gebied 

van de Friezen en Saksen werd ingelijfd. 

Ons hele land maakte nu deel uit van 

het Karolingische Rijk, een Christelijke 

gecentraliseerde staat. 

Dorestad
Bij Dorestad werd het Romeinse fort 

opnieuw in gebruik genomen. Vanwege 

de gunstige geografische ligging was 

het als handelscentrum van meer dan 

lokale betekenis. Toen Karel Martel 

de Frankische soevereiniteit definitief 

vestigde was Dorestad geen bedreigde 

grensplaats meer. De handelsplaats 

bloeide op. De handelaren kregen een 

bijzondere koninklijke bescherming. Er 

ontstond een stad met een havenfront 

van twee kilometer lengte en een breedte 

van twee tot vijfhonderd meter. Er 

werden fijne wollen stoffen verhandeld, 

Duitse en Franse wijnen, kostbaar glas en 

aardewerk uit het Keulse en Frankische 

zwaarden. Maar er was ook een handel in 

slaven. Ook plaatsen in onze omgeving 

namen aan de handel deel.

De afgelopen jaren zijn belangrijke 

vondsten gedaan in Koudekerk, Valken-

burg, Rijnsburg, Katwijk en het afgelopen 

jaar nog in Oegstgeest (bij Corpus) en 

Leiderdorp. Op de rivieroever was sprake 

van een lintbebouwing van een stuk of 

vijf boerderijerven. De bebouwing strekte 

zich uit over een paar honderd meter en 

was soms twee erven diep.

Het belang van de waterwegen bleek 

uit beschoeiingen, steigers en sleep-

hellingen. Elders op de oever lag het 

akkerland. Naast de boerderijen werd 

een veelheid van bijgebouwen aangetrof-

fen, vooral schuren. De hoofdreden van 

bestaan was agrarisch, maar de vervaar-

diging van wollen stoffen moet ook van 

belang zijn geweest. Ook de productie 

van kammen en glazen kralen is aange-

toond.

Het betekenis van de handelsvaart in 

onze omgeving blijkt uit de vernieuwing 

van de beschoeiing langs de gracht van 

Corbulo. 

Scheuren
De monding van de Rijn was in de 

negende eeuw tot een zekere welvaart 

gekomen, maar bedreigingen lagen op 

de loer. Na de dood van Karel de Grote 

ontstonden in de Karolingische eenheids-

staat scheuren, onder meer door de 

opvolging. En dan werd het Rijk ook nog 

door de Vikingen belaagd. In 834 ver-

schenen ze voor onze kust. De legende 

verhaalt dat de Noordwijkse pastoor 

Jeroen werd vermoord. Ze voeren naar 

Dorestad dat werd vernietigd terwijl de 

mannelijke inwoners gevangen werden 

genomen. Tot 837 deden de Vikingen 

nog driemaal een aanval. Dorestad had 

zijn rol als handelsplaats aan de konink-

lijke bescherming te danken. Door het 

wegvallen van die bescherming raakte 

de rol uitgespeeld. In 863 was de laatste 

aanval. Tiel en Deventer namen toen de 

handel over. 

Ter verdediging tegen de Vikingen werd 

een legereenheid op Matilo onderge-

bracht, maar dat was weinig effectief. 

Daarom besloot de Keizer te proberen 

de duivel door Beëlzebub uit te drijven. 

De Deen Roderik werd met Dorestad en 

Walcheren beleend onder de voorwaarde 

het land te beschermen. Dit hielp niet. 

Roderik beschouwde zijn leen als winge-

west en plukte van zijn onderdanen wat 

hij maar plukken kon.

Roderiks opvolger Godfried was geen 

haar beter. In 882 werd Deventer geplun-

derd. Godfried liet weten pas effectief te 

willen op te treden als hij extra bezittin-

gen kreeg.

Moord
De keizer was het beu. Hij nodigde de 

Viking in 885 uit naar Spijk te komen. Tij-

dens een vooropgezette woordenwisse-

ling met de Hollandse graaf Gerolf werd 

de Deen vermoord.

Gerolf werd benoemd tot graaf van de 

Friezen en nam de verdediging van 

het kustgebied op zich. Rond deze tijd 

werden er verdedigingswerken gebouwd, 

eerst in Rijnsburg. Ook op het Leidse 

Waardeiland ontstond de voorloper van 

de Burcht. Een stevige palissade op een 

kleine verhoging.

Na het wegebben van de aanvallen van 

de Noormannen bleek de bevolking 

toch sterk te zijn gegroeid. De meeste 

plaatsen die we nu nog in de omgeving 

kennen blijken dan al te zijn ontstaan. 

Dat blijkt uit de goederenlijst van de 

Utrechtse St. Maartenskerk.

De lijst is een opsomming uit 870 van 

goederen die aan de St. Maartenskerk in 

Utrecht waren geschonken en waarvan 

men dacht deze na de woelingen door 

de Vikingen te zijn kwijtgeraakt. De lijst 

is opgesteld per nederzetting. Hierdoor 

geeft deze een aardig beeld welke woon-

plaatsen er in de negende eeuw waren.

Naast het niet precies te duiden Lethon 

1, 2 en 3 zijn rond Leiden, aan de naam 

herkenbaar: Alphen, Zwieten (nu Heine-

kenbrouwerij), Holtland, Rodenburg, ter 

Wadding, Voorburg, Voorschoten, Valken-

burg, Rodulfusheim (Rjjnsburg), Noord-

wijk, Voorhout, Warmond, Poelgeest en 

Oegstgeest.

Door de hoge bevolkingsdruk bestond er 

behoefte om nieuwe gebieden in gebruik 

te nemen. De uitgestrekte veenwildernis-

sen boden daarvoor de mogelijkheid. De 

ontginning geschiedde door het graven 

van afwateringssloten. De grond werd zo 

geschikt voor graanbouw.

Aanvankelijk was de ontginning een 

kleinschalige activiteit van dorpsbewo-

ners die gezamenlijk enkele percelen 

ontgonnen.

In 985 kregen de graven van Holland 

formeel de beschikkingsmacht over de 

wildernissen. Zij verkochten het recht op 

ontginning aan groepen van mensen die 

zo een eigen boerderij wilden verwerven. 

Door een landmeter werd een stelsel 

van parallelle sloten afgepaald. De Graaf 

ontving niet alleen opbrengsten uit de 

grondverkoop maar stelde ook latere 

belastingopbrengsten veilig.

Ook onze wijk heeft zijn vorm gekregen 

door veenontginningen. Langs 

het Rijn en Schiekanaal zijn kleine 

blokvormige verkavelingen te vinden. 

In de Rijndijkbuurt is een stelsel van 

parallelle sloten te herkennen. Vanuit de 

veilingkade waaiert een grote ontginning 

uit naar de Hoge Rijndijk. Hiermee 

werd al in de middeleeuwen de loop 

van Zeemanlaan, Thorbeckestraat, De 

Sitterlaan en Burggravenlaan vastgelegd.

De rol van rijksoverheid werd met de ont-

ginningen steeds geringer. Door de mar-

ginale ligging kon ons land zich steeds 

losser van de keizer ontwikkelen. De 

rijk geworden graven hadden zich met 

de grondverkoop een stevige politieke 

macht verworven en gingen regeren als 

zelfstandige vorsten.     <
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Uw wijkhovenier voor de Professoren- en Burgemeesterswijk. 
 
Voor onderhoud, advies, aanleg, renovatie, snoeien of beplanten van uw tuin, bij A.G. Tuinen 
bent u op het juiste adres. Bel of stuur een email voor een vrijblijvende afspraak. 
 

De Leidse Bijenmarkt trekt elk jaar 

vele duizenden bezoekers en is 

sinds de jaren 70 een traditioneel 

terugkerend evenement. Op elke 

tweede zaterdag van juni, dit jaar 

dus op 9 juni, spelen bijen, hun 

verzorging, hun nut en noodzaak en 

alle producten die met hen samen-

hangen, de hoofdrol op de Leidse 

Bijenmarkt. Imkers uit Leiden en 

omgeving presenteren hun werk en 

producten, samen met natuur- en 

milieuorganisaties en ambachten 

zoals mandenmakers, kaarsenma-

kers en pottenbakkers. Je kunt er 

zelfs een bijenvolk kopen! 

De vele honderden bezoekers kunnen op 

deze unieke markt allerlei bijzondere en 

handgemaakte producten kopen, zoals 

houten speelgoed, handgemaakte pop-

pen, handgemaakte originele cadeautjes, 

natuurproducten zoals ambachtelijk 

gemaakte kazen, vilt, textiel, handge-

maakte en zijden sjaals en klein kunst-

zinnig werk. Bij veel van de marktkramen 

worden demonstraties gegeven en ook 

voor kinderen is er van alles te beleven. 

Naast muziektheater en schminken zorgt 

scouting voor diverse spelen.

Bijen zijn uiteraard alom tegenwoordig. 

Imkers vertellen over het wonderlijke 

leven van de honingbij en laten zien hoe 

zij met hun bijen omgaan. Ook kunt u 

bijenvolken kopen. En natuurlijk kunt u 

ook allerlei bijenproducten kopen, zoals 

honing, honingkoeken, honingwijn en 

bijenplanten.

De gehele dag treden artiesten op met 

zeemansliederen en folkmuziek. Dit jaar 

kunt u ook dansen. Kinderen kunnen zich 

vermaken met schminken, spellen van 

de scouting, jongleren en tal van kleine 

activiteiten bij de kramen. Er worden de-

monstraties gegeven op velerlei gebied. 

Ook is aan de inwendige mens gedacht. 

Op een terrasje kunt u genieten van thee, 

koffi  e, mede (honingwijn), poff ertjes en 

honingkoek. Het is gezellig op de Leidse 

Bijenmarkt. U kunt er uren zoekbrengen.

De bijenmarkt wordt gehouden op 

zaterdag 9 juni van 10.00 tot 17.00 uur 

in het parkje aan de Zoeterwoudsesingel 

bij sportpark Trigon tegenover het Plant-

soen (ter hoogte van het fi etsersbrugge-

tje naar het Plantsoen).

Kijk ook op: 

www.deleidsebijenmarkt.nl

Je kunt er zelfs een bijenvolk kopen
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door Titia Buddingh

En het is een plek met zoveel potentie: 

midden in het Polderpark, waar met 

mooi weer veel wandelaars, fi etsers en 

skaters voorbij komen.

Het is niet voor niets dat onlangs 

een voorstel is gedaan de locatie 

te laten doorontwikkelen naar een 

completere voorziening voor het park. 

Initiatiefnemer Paul van Steyn kwam 

met een plan voor een ecologisch 

centrum met theehuis en moestuin. De 

locatie zou een aantrekkelijker uiterlijk 

krijgen, vaker open zijn en de educatieve 

functie van het centrum zou misschien 

zelfs uitgebreid kunnen worden. Dit 

plan is enthousiast ontvangen door de 

Vereniging Vrienden van Polderpark 

Cronesteyn.

De gemeente heeft in het kader van 

bezuinigingen besloten Natuur en Milieu 

Educatie, waar het bezoekerscentrum 

onder valt, zoveel mogelijk af te 

stoten. Dat betekent dat er niet 

meer geïnvesteerd zal worden in het 

bezoekerscentrum aan het Kanaal. Wel 

zijn huurders welkom om er weer een 

fl orerende accommodatie van te maken.

Inmiddels zijn de onderhandelingen 

tussen de gemeente en mogelijke 

huurders in volle gang. Een mogelijk 

probleempunt zijn de populieren langs 

het centrum. In het plan van Paul 

van Steyn zouden één of meerdere 

populieren sneuvelen. De populieren 

zijn de laatste jaren fl ink doorgegroeid 

en ontnemen het zicht op het 

bezoekerscentrum. In plaats daarvan 

zouden fruitbomen worden geplaatst. 

De gemeente ziet echter liever niet dat 

de populieren weggehaald worden. 

Daarnaast spelen fi nanciën een rol: wie 

is verantwoordelijk voor welke kosten?

Ondertussen gaat de natuur van het 

park gewoon haar gang en bereidt 

ze zich voor op de zomer. In de hoge 

bomen nestelen de reigers en de eerste 

eierschalen liggen al op de grond. 

Nog even en de waterplaats zal weer 

volstromen met de kinderen uit de wijk, 

al dan niet met een bezoekerscentrum.<

Nieuw plan voor bezoekers-
centrum Park Cronesteyn

Bezoekerscentrum 
Reigersbos: regelmatige 
bezoekers van Polderpark 
Cronesteyn kennen het wel. 
Op zondagmiddag is het 
er prima toeven met een 
kopje koffi  e en een warm 
stukje appeltaart. Maar op 
doordeweekse dagen en op 
zaterdag is de poort gesloten 
en kan je alleen maar even 
zwaaien naar ezel Cockie.

Nieuw in Polder-
park Cronestyn

Natuurspiegelingen: 
Workshops natuurbeleving 
voor het hele gezin op de 
zondagochtenden

Vanaf 12 februari is er (bijna) elke 

zondag van 10.30 tot 12.30 een 

workshop in het bezoekerscentrum 

Reigerbos in Polderpark Cronesteyn 

voor volwassenen en kinderen vanaf 

6 jaar. Daarin gaan we met vragen 

van kinderen en volwassenen op 

onderzoek uit. Vragen die te maken 

hebben met ons contact met de 

natuur. Je leert om je open te stellen 

voor verschillende manieren van 

communiceren en contact maken. 

In een speelse opzet doet iedereen 

zijn/haar ontdekkingen.

Aanmelden: jeannettemonshouwer@

online.nl of via www.piptheater.nl

Informatie: 

www.polderparkcronesteijn.nl en 

www.piptheater.nl 
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Zou het door de crisis komen dat het 

kweken van groente weer volop in 

de belangstelling staat? Zorgen over 

voedselveiligheid spelen ongetwijfeld 

ook een rol. Maar bovenal is het denk 

ik een gevolg van de grote interesse in 

koken en lekker eten. Want wat is er 

lekkerder dan verse groente uit eigen 

tuin? Klein geoogste courgettes en 

tuinbonen smaken beter dan die grote 

uit de supermarkt. De meeste voldoening 

geeft het experimenteren met groentes 

die je niet bij de groenteboer kan 

vinden¹. 

In de achtertuin
Het is niet nodig om meteen een 

volkstuin te huren als je je eigen 

groente wilt gaan kweken. Ook in 

een kleine achtertuin is veel mogelijk, 

mits die zonnig gelegen is. Er zijn veel 

groentes die behalve lekker, ook heel 

mooi zijn. Met een mix van eenjarige 

en overblijvende groenten, kruiden 

en bloemen kan een prachtige border 

worden samengesteld, rekening houdend 

met dezelfde principes als bij een 

traditionele border, zoals hoogte en 

vorm en kleur van blad en bloem. Het 

is alleen van belang de groentes niet 

in groepen bij elkaar te planten, want 

dan ontstaan er gaten als er geoogst 

wordt. Houd de kruiden een beetje apart 

van de groenten, of plant ze alleen aan 

de randen, want die kunnen met hun 

sterke geur de smaak van de groentes 

beïnvloeden.

Snijbiet is een echte moestuingroente: 

makkelijk te kweken maar niet te vinden 

bij de groenteboer omdat hij met zijn 

grote bladeren niet lang bewaard kan 

worden. Kies voor het zaadmengsel 

‘Bright Lights’, dan krijg je een mix van 

witte, gele, roze en rode bladstengels. 

Snijbiet smaakt een beetje naar spinazie 

en wordt ook zo gebruikt. Snijd telkens 

van elke plant een 

aantal bladeren af, 

dan blijft hij gewoon 

doorgroeien. Soms 

overleeft hij zelfs de winter. 

Een andere spinazieachtige 

die meteen na de oogst gegeten 

moet worden is melde. De rode vorm is 

populair als weefplant in borders. 

Nog een mooie rode bladplant is shiso, 

of Perilla, een veel gebruikt kruid in de 

Japanse keuken. Het gekartelde blad lijkt 

een beetje op dat van een brandnetel en 

heeft een nootachtige, pittige smaak. Van 

één plant kan eindeloos geknipt worden, 

hij groeit telkens weer aan. 

Een onmisbaar ingrediënt voor ribolita, 

een Italiaanse bonensoep, is cavalo 

nero, zwarte boerenkool of palmkool. 

Het donkergroene boerenkoolachtige 

blad groeit, met wat fantasie, in de vorm 

van een palmboom. Als het niet al te 

hard gaat vriezen kan er tot in februari 

geoogst worden door telkens een paar 

bladeren van een plant af te halen. Van 

de gewone boerenkool bestaat een 

roodbladige vorm die heel sjiek staat in 

de border.

Een paar eenvoudige klimsteunen van 

tonkinstokken met klimmende bonen 

geven hoogte aan de border. Lablab 

purpureus is een snijboonachtige 

klimmer met mooi paars dooraderd blad 

en paarse bloemen. De eveneens paarse 

peulen kunnen als ze nog klein zijn 

gegeten worden. Deze groentes moeten 

elk jaar opnieuw gezaaid worden.

Vaste planten
Er zijn echter ook eetbare vaste planten, 

zoals rabarber. Een blikvanger in de 

border is kardoen, het grotere en 

sterkere broertje van de artisjok. Hij 

heeft groot gekarteld grijs blad, waarvan 

in het voorjaar de gebleekte nerven 

worden gegeten. De smaak is nogal 

bitter. De paarse distelbloemen 

verschijnen aan wel twee meter hoge 

stengels. In de winter moet kardoen 

beschermd worden tegen vocht en 

strenge vorst. Zeekool is een andere 

vaste plant waarvan het blad eerst drie 

weken gebleekt moet worden voordat 

het gegeten kan worden. Ook een heel 

mooie plant in de border: golvend 

blauwgrijs berijpt blad met crèmewitte 

bloemen in pluimen. 

Kruiden
Diverse kruiden zijn overblijvend zoals 

rozemarijn, salie, oregano, tijm en bies-

look. Pas op met munt want die heeft 

voor je het weet de hele tuin overge-

nomen met zijn razendsnel groeiende 

wortelstokken. Dille is eenjarig maar 

is met zijn groene bloemschermen een 

mooie weefplant. 

Voor kleur in de groentetuin zorgen 

bloemen als Oost-Indische kers, afrikaan-

tjes, goudsbloem en zonnebloem. Of wat 

minder uitbundig: cosmea, Lathyrus, 

Verbena bonariensis, dropplant en bijen-

voer. Zomerbollen als Abessijnse gladiool 

en natuurlijk dahlia’s mogen ook niet 

ontbreken.    <

Groente uit 
eigen (achter)tuin

¹ Kijk voor bijzondere groentezaden op 

www.vreeken.nl en www.denieuwetuin.be.
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geweer over mijn schouder, gestatio-

neerd in een sjofele kazerne. En dan val 

je wel eens in stilstaand water vol bacte-

riën. Hoort bij het land. ‘Had je moeten 

weigeren’, zeggen ze nu tegen me, ‘ons 

leger was fout’. Maar het was niet zo dat 

je een keus had. Toen de boot aan de 

kade lag om te vertrekken kwamen de 

geblindeerde busjes van de marechaus-

see met dienstweigeraars. Ze kregen een 

aparte plaats aan boord. En om eerlijk te 

zijn, we hadden geen respect voor ze. 

Dat was in ’49, ik was negentien en was 

nooit verder weg geweest dan de Veluwe. 

Het scheelde dat ik een oom en tante in 

Batavia had, waar ik graag kwam. Met 

mijn gevechtspet op en een handje bui-

tenboord loodste ik ze in hun auto veilig 

over de beruchte weg naar de yachtclub 

waar veel Nederlanders beroofd werden. 

Hun aanwezigheid was voor mij iets 

vertrouwds in een vreemde omgeving.”

De bank en de crisis
“Je loopt er tegenwoordig niet mee te 

koop, maar ik heb bij een bank gewerkt: 

de ABN-Amro bank op het Rapenburg, en 

de laatste zestien jaar bij dezelfde bank 

in Amsterdam. Die banken die mensen te 

makkelijk geld hebben geleend, 

zeggen ze nu. Maar van de huidige crisis 

kun je echt niet alleen de banken de 

schuld geven. Mensen blijven verant-

woordelijk voor hun eigen keuzes en zijn 

geneigd meer te willen hebben dan hun 

portemonnee toelaat. Als je een gulden 

verdient en je geeft 99 cent uit blijf je 

rijk, maar als je 1 euro en 1 cent uitgeeft 

ga je kapot, dat red je niet. Ik ben het 

eens met de enkele deskundige die zegt 

dat we terug moeten naar 0, en iets over-

houden voor als het echt slecht wordt. Ik 

ben grootgebracht met de 

gedachte ‘als je iets wilt hebben dan 

moet je ervoor sparen’. En als iets kapot 

is probeer je het oude te repareren 

voordat je iets nieuws aanschaft. Ik heb 

ik weet niet hoe vaak de fi etsen van de 

kinderen staan repareren in de schuur. 

Want naar de fi etsenmaker gaan deden 

we alleen als het niet anders kon. Nu laat 

iedereen voor 7,50 euro even de band 

plakken. ‘De crisis slaat toe’, stond er 

laatst in de krant, ‘de bestedingen zijn 

met 0,7 procent afgenomen’. Bleek dat 

we weer terug waren bij de situatie in 

2007. Wat was er zo erg aan 2007?, denk 

ik dan. Zo diep als de crisis begin jaren 

dertig is het nog lang niet.”

Het huis van de drie zusters
“Wij zijn in 1973 hier op de Cronestein-

kade komen wonen, omdat ons huis aan 

de andere kant van de Lammenschans-

weg te klein werd voor ons gezin met vijf 

kinderen. De jongste was zes toen we 

hier kwamen, en de oudste zeventien.” 

Er is sinds die tijd weinig veranderd. Nog 

steeds is aan de overkant het sportter-

rein, vroeger het NBLO-terrein genaamd 

(Nederlandse Bond voor Lichamelijke 

Opvoeding). De Lorentzhof, aan de 

andere kant van het sportveld, was toen 

net afgebouwd. 

De drie zussen van wie we het huis 

kochten, kregen er drie appartementen 

naast elkaar. De oudste kon niet meer 

goed bewegen en zette een vreemde 

zwaai op het papier van de overdracht. 

Het was juff rouw Eggink, bij wie de heer 

Braggaar op de Lagere school in de klas 

had gezeten, en die een kluisje had in 

zijn bankfi liaal. 

‘Dat weet nog niemand!’ had ze uitgeroe-

pen toen dhr. Braggaar kwam zeggen dat 

hij gehoord had dat de zusters hun huis 

wilden verkopen. De drie waren blij met 

Het huis van de 
drie zusters aan 

de Cronesteijnkade
‘Nou, dat was meer het leven 
van mij, dan herinneringen 
aan de buurt’, zegt Braggaar 
(82 jaar) als ik wegga. Maar ja, 
voor sommige mensen fungeert 
de buurt eigenlijk alleen op de 
achtergrond, en valt er op de 
voorgrond van het leven meer te 
vertellen.

Voormalig Nederlands-Indië
“Ik dateer uit de tijd dat we, als we 

vakantie hadden naar Katwijk gingen en 

daar onze fi ets op de Voorstraat parkeer-

den om met onze handdoeken naar het 

strand te gaan. Het leven was zeker niet 

onaangenamer dan tegenwoordig. Een 

van mijn kinderen ging op huwelijksreis 

naar Java en Bali. Wat zullen ze dan te 

lijden hebben, denk ik dan bij mezelf. 

Eerst een hele reeks prikken halen en 

eenmaal daar een paar dagen van de 

vakantie kwijt aan buikloop. Toerist zijn 

is vaak een onnatuurlijke manier van 

leven. Met een toestel op gecontroleerde 

temperatuur erheen, dan over in een 

gekoelde bus en een hotel met aircondi-

tioning. ‘En heet dat het was overdag’, 

vertellen ze dan. Nou ik heb daar twee 

jaar in West-Java gelopen in dezelfde hit-

te. Maar dan in uniform, met een zwaar 
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de snelle transactie. Ze zagen op tegen 

een bord in de tuin en vreemde mensen 

die zomaar in je slaapkamer zouden 

staan. En de heer Braggaar was blij dat 

het na jaren zoeken eindelijk gelukt was 

om een huis in deze buurt te bemachti-

gen. Het huis werd opgeknapt, de bedra-

ding vernieuwd en de cv geïnstalleerd. 

De tuin werd helemaal gerenoveerd. ‘Zal 

ik daar maar een conifeertje neerzet-

ten?’ hoort dhr. Braggaar de tuinman nog 

zeggen over de boom die inmiddels bijna 

zo hoog is als het huis. Het was een leuk 

boompje van nauwelijks een meter...

 

Voormalig Joodse Weeshuis
“In de jaren tachtig waren er geruchten 

dat de gemeente woningen op het sport-

veld wilde neerzetten en de ernaast gele-

gen monumentale boerderij wilde slopen, 

maar die zijn gelukkig niet bewaarheid 

geworden. Zoals veel bewoners van de 

Cronesteinkade heeft de heer Braggaar 

zich actief opgesteld tegen de komst van 

een daklozenopvang in het voormalige 

Joods Weeshuis op de Roodenburger-

straat. Hij is blij met het gezondheidscen-

trum dat er nu is gevestigd. 

Ik vraag hem wat hij vindt van de de-

portatie van de kinderen uit het Joods 

Weeshuis op 17 maart 1943. “Je blijft 

je afvragen hoe mensen zulke dingen 

zomaar laten gebeuren”, reageert de heer 

Braggaar. “De actie is helemaal door de 

Nederlandse politie uitgevoerd, er kwam 

geen Duitser aan te pas. Dat de gebeur-

tenis pas sinds een aantal jaar wordt 

herdacht heeft denk ik met schaamte te 

maken. Je wist wel dat de Joden in het 

oosten het slecht hadden, en er waren 

geruchten van vernietigingskampen, 

maar geloven deed je dat niet. Het stond 

te ver van je af. Mijn leven als schooljon-

gen ging in de oorlog gewoon door. Op 

mijn kamer hing een kaart van Europa 

aan de muur waarop ik met spelden en 

een touwtje bijhield hoe het oostfront be-

woog. Het touwtje kwam steeds dichter 

naar Duitsland. Dat was de oorlog voor 

mij. Iets dat je beleefde op afstand.” Nu 

zit hij al jaren in het Beraad Herdenking 

Jodenvervolging dat jaarlijks een herden-

king in de Hooglandse Kerk organiseert.

Gezin
“De huiskamer hangt vol met familiepor-

tretten. In de voortuin hipt een meesje 

op een tak van de magnolia. Mevrouw 

Braggaar woont al jaren in het verpleeg-

huis, na een ziekteperiode thuis waarin 

de heer Braggaar alle huishoudelijke 

taken van zijn vrouw heeft overgenomen 

en voortdurend moest opletten of er niet 

iets misging. ‘Ik wil mee’, zei ze in het 

begin als de heer Braggaar na een bezoek 

aankondigde dat hij weer naar huis ging. 

Nu is ze zo diep dement dat ze niet meer 

beseft dat ze nog een huis en een man 

heeft. En dat is eigenlijk maar goed ook, 

vindt de heer Braggaar. Hij bezoekt 

haar nog trouw, en ook zijn kinderen 

bezoeken haar regelmatig. Zolang het 

nog kan, zorgt hij ervoor dat er ieder jaar 

een foto wordt gemaakt van zijn vrouw, 

omringd door haar man, kinderen en 

kleinkinderen.    <
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Oud-Katholieke Kerk 
H.H. Fredericus & Odulphus

Op de hoek van de Zoeterwoudse 

Singel, de Cronesteinkade en de De 

Laat de Kanterstraat staat een prachtig 

witgestuukt, inmiddels multifunctioneel 

gebouw. Het jongste deel, de Oud-

Katholieke Kerk is in 1925 gebouwd 

(ontworpen door architect Bernard 

Buurman, Leiden 16-11-1883, Leiden 

18-6-1951), geheel in stijl met de in 1904 

gebouwde villa ‘De Hoekstee’. Deze villa 

was het onderkomen van architect Willem 

Cornelis Mulder (Leiden 23-2-1850, Leiden 

4-12-1920), geen onbekende in Leiden die 

heel wat mooie panden op zijn naam heeft 

staan, zoals dekenfabriek Scheltema aan 

de Oude Singel, het Hôpital Wallon aan de 

Papengracht en Broodfabriek Ceres aan de 

Korevaarstraat.

Mulder noemde zijn creatie – een 

in baksteen opgetrokken villa in de 

zogenaamde chaletstijl – ‘Villa de 

Hoekstee’. Typisch voor deze chaletstijl 

is het overstekende zadeldak, de 

witgepleisterde muren met houten 

vakwerk en gemetselde segmentbogen 

boven de ramen. Mulder overleed in 

1920 waarna zijn weduwe nog enkele 

jaren in dit grote pand heeft gewoond. 

In 1925 komt daar verandering in als het 

pand in bezit komt van de oudkatholieke 

gemeente, die op haar beurt uit haar 

oude onderkomen aan de Hooigracht weg 

moesten in verband met de uitbreiding 

van het St. Elisabethziekenhuis. 

Naast de Hoekstee werd het kerkgedeelte 

aangebouwd in geheel identieke stijl (nu 

zou iedereen denken dat de gebouwen 

vanaf het begin een eenheid hebben 

gevormd). In 1926 werd de kerk offi  cieel 

in gebruik genomen. De Hoekstee werd 

als pastorie gebruikt. 

Vermeldenswaard zijn de schitterende 

schilderingen in de kerk die gemaakt 

zijn door kunstenaar Chris Lebeau (Joris 

Johannes Christiaan Lebeau, Amsterdam 

26-5-1878, Dachau 2-4-1945). Zij geven 

het interieur een unieke uitstraling. 

Lebeau was een zeer veelzijdig kunstenaar 

met duidelijk anarchistische trekjes. Dit 

kwam ook in zijn werk tot uiting. Tijdens 

de bezetting vervalste hij documenten 

en sloot hij een schijnhuwelijk met een 

joodse vluchtelinge uit Duitsland. Hij werd 

uiteindelijk gearresteerd wegens hulp aan 

joodse Nederlanders en kwam via Vught 

in concentratiekamp Dachau terecht. Daar 

stierf hij door uitputting.  

De Oud-Katholieke Kerk H.H. Fredericus 

& Odulphus is genoemd naar twee 

grote geestelijken uit de negende 

eeuw: Fredericus (bisschop van Utrecht) 

en Odulphus (apostel der Friezen). 

Overblijfselen uit die tijd zijn nog te 

zien in het Rijksmuseum. De Oud-

Katholieke Kerk is een afsplitsing van 

de rooms-katholieke kerk. In 1702 

ontstonden de eerste afscheidingen en 

de oudkatholieken besloten in 1723 tot 

afscheiding met de benoeming van een 

eigen bisschop, Cornelius Steenhoven. 

Hoewel beide geloven grote raakvlakken 

hebben, staan de oudkatholieken minder 

(of niet) onder het regime van Rome. 

Zo hadden zij grote moeite met de 

Pauselijke onfeilbaarheid, het ‘dogma’ 

van de Onbevlekte Ontvangenis en de 

celibaatsverplichting van priesters. Het 

aantal leden van de Oud-Katholieke Kerk 

bedraagt rond de 5200. Dit neemt elk 

jaar, net als bij de andere traditionele 

geloofsgemeenschappen, geleidelijk af. 

In Nederland zijn nog zo’n 30 parochies 

(onder meer in Delft, Haarlem en 

Maastricht).

Maar hoe zit dat nu met dat multifunctio-

nele? De ‘aanbouw’ wordt nog steeds voor 

de eucharistieviering en andere geloofs-

doeleinden gebruikt. Soms worden ook 

buitenstaanders toegelaten; de lezingen-

reeks van de wijkvereniging in het kader 

van het 70-jarig jubileum vorig jaar en de 

openstelling tijdens de open Monumen-

tendag zijn hier een goed voorbeeld van. 

De ‘Hoekstee’ wordt inmiddels bevolkt 

door een aantal commerciële instellingen: 

2KNOWHOW, een bedrijf dat is gespeci-

aliseerd in het geven van trainingen en 

cursussen in organisatie- en leiderschaps-

ontwikkeling, teambuilding en dergelijke 

en een groot deel van de Hoekstee wordt 

gebruikt door een tandartsencollectief, 

tandartsenpraktijk Zoeterwoudsesingel, 

die complete zorg biedt op het gebied van 

mondhygiëne en gebitsheelkunde.    <

Bronnen:

• Architecten en monumentengids Leiden

• Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

• Van stadspolder tot beschermd stadsgezicht

• Wikipedia

• www.2knowhow.nl

• www.okkleiden.nl

Foto’s:

• Archief Hans Elstgeest.

Kerkgebouwen deel 1
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Op paasmaandag 25 april 2011 werd ik 

gebeld door een buurtbewoner die vertel-

de dat in zijn tuin de judasboom (Cercis 

siliquastrum L.) bloeide. Later op de dag 

zat ik in de zon, met een heerlijk glaasje 

wijn in de hand, de roze vlinderbloemige 

bloemen van deze boom in de achtertuin 

van Zoeterwoudesingel 66, te bewonde-

ren. Ik zag langs de takken geen waas 

van groen (zoals Nijhoff  schrijft) maar 

een roze gloed. Deze boom is vanuit het 

gangetje naast de woning te zien. 

Wetenschappelijke naam en de 
naam judasboom
De judasboom behoort net als de in 

september 2011 besproken goudenregen 

tot de vlinderbloemenfamilie 

(Leguminosae of Fabaceae), een 

familie waarvan de vruchten vaak 

boonvormig zijn. De wetenschappelijke 

geslachtsnaam en de soortnaam van 

de judasboom herinneren aan die 

boonvormige vruchten. Cercis komt 

van het oude Griekse kerkis. Dit 

betekent de stang of slag, dat is de 

schietspoel, waarom de inslagdraad is 

gewonden. Hij wordt bij een ouderwetse 

handweeftoestel gebruikt. De peul van 

de vrucht lijkt op zo’n spoel en men 

denkt dat de plant daarom zo genoemd 

werd. Siliquastrum is een oude Latijnse 

plantennaam voor peuldragende 

boom. Silıqua is peul (Backer, C.A., 

2000. Verklarend woordenboek van 

wetenschappelijke plantennamen, Veen, 

Amsterdam).

Hoe komt men aan de naam judasboom? 

In de Van Dale staat achter judasboom: 

“De sierboom uit Zuid-Europa, met roze 

tot witte bloemen en rode, doorschij-

nende peulen (Cercis Siliquastrum). Zo 

genoemd omdat Judas zich aan een 

dergelijke boom zou hebben opgehan-

gen.” In de Bijbel staat echter niet dat 

Judas Iskariot zich aan een boom heeft 

opgehangen. Wel dat hij Jezus heeft 

verraden, door wroeging wordt verteerd 

en de hand aan zijn eigen leven heeft 

geslagen. Waarschijnlijk heeft hij zich 

opgehangen, is het touw gebroken en 

is hij toen op een scherpe rots te pletter 

gevallen (Matthéüs 27: 3-6; Handelingen 

1: 16-19). Ook Bach heeft in de Matthäus 

Passion een verbinding gelegd met de 

boom waaraan Judas zich zou hebben 

opgehangen. 

In de oude Nederlandse boeken, het 

Cruijdeboeck uit 1554 en het Cruydt-

Boek uit 1644 wordt voor C. siliquastrum 

de Nederlandse naam judasboom 

gegeven. Ook in andere talen is 

C. siliquastrum onder deze naam bekend. 

Allerlei andere soorten, b.v. eik, vlier, 

sering, jeneverbes, populier en tamarisk 

kregen ook de naam judasboom. “Zo 

noemden katholieke missionarissen de 

Indische bo-boom (een vijgenboom) een 

duivelsboom. Nog in 1882 zag men op 

Sicilië in elk vijgenblad een duivel. Men 

geloofde er ook aan dat de vijgenboom 

[de door Judas gebruikte] niet meer 

bloeide sinds Judas Iskariot zich eraan 

verhing nadat hij Jezus verraden had.” 

En volgens een oude sage uit het Duitse 

Märkenland zou de lijsterbes zijn 

ontstaan uit de beenderen van Judas 

Iskariot. (De Cleene, M. & M.C. Lejeune, 

2000. Compendium van rituele planten 

in Europa. Stichting Mens en Cultuur, 

Gent). Daarnaast wordt ook verteld 

dat de bloemen, die uit het kale hout 

te voorschijn komen, naar de wonden 

verwijzen die bij de kruisiging van Jezus 

zijn aangebracht. Het kan nog gekker 

worden. Er bestaat een paddenstoel, 

Auricularia auricula-judae (Bull.:Fr) 

Wettst., met de Nederlandse soortnaam 

judasoor. Die paddenstoel zou zo 

genoemd zijn omdat Judas zich aan een 

vlier heeft opgehangen. Volgens Van Dale 

wordt het tweejarig kruid judaspenning 

(Lunaria annua L. ) zo genoemd omdat 

de zilverglanzende tussenschotjes 

van de vruchten doen denken aan de 

zilverlingen die Judas met het verraad 

verdiend had. Anderen vertellen dat die 

plant is opgekomen uit de penningen die 

hij heeft weggeworpen. 

Waar komt de judasboom 
vandaan?
Kan Judas zich aan een van die soorten 

hebben opgehangen? Bovengenoemde 

soorten hadden ten tijde van Judas wel 

in Israël kunnen groeien. Dus Judas had 

zo’n boom kunnen gebruiken. Maar 

zouden de takken van al die bomen sterk 

genoeg zijn geweest om hem te kunnen 

dragen? Heeft hij soms een vlier of sering 

gebruikt? De takken van die bomen 

waren mogelijk minder sterk en konden 

Met  Pasen bloeit soms 
de judasboom

Martinus Nijhoff   (1894-1953) in ‘Het  Licht’

De grond is zacht van lente. Door de boomen
Weeft  zich een waas van groen, en mensen komen
Wandelen…… 
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daardoor onder het gewicht van Judas 

zijn bezweken. Is dat gebeurd? 

C. siliquastrum komt uit het Nabije 

Oosten. Tegenwoordig groeit hij wijd 

verbreid in het Middellandse Zeegebied 

en Zuidoost-Frankrijk, bij voorkeur op 

een droge, kalkrijke bodem. Hij kan rede-

lijk goed tegen de kou. Het is onbekend 

wanneer hij in het westen van Europa 

is ingevoerd. Mogelijk is dat tijdens de 

kruistochten gebeurd en is dat de reden 

van de legendarische naam judasboom. 

Vanwege de mooie bloemen werd hij 

aangeplant in botanische tuinen o.a. 

in Madrid en Parijs. De judasboom is 

zeer geliefd. Sinds de zestiende eeuw 

bestaat er ook een kweekvorm met witte 

bloemetjes en lichtgroene bladeren. Er 

bestaat tegenwoordig ook een donkere, 

bijna rode kweekvorm (J. Brosse, 2010, 

Larousse des Arbres).

Kenmerken en gebruik
De judasboom bloeit tussen eind 

april en eind mei; dus 

niet altijd met Pasen. In 

2011 liepen - vanwege 

het warme voorjaar - alle 

planten vroeg uit. Pasen 

was relatief laat, nl. op 

24 en 25 april. Daardoor 

stond toen de judasboom 

volop in bloei. De boom 

‘bloeit op het hout’. De roze 

bloemetjes zitten vaak in 

groepjes van drie bij elkaar 

op de stam en de takken 

en verschijnen eerder dan 

de bladeren. Zij hebben 

zowel een vruchtbeginsel 

als meeldraden. Ook de 

herfstkleuren zijn de moeite 

waard. Opvallend is dat 

gevallen bladeren een 

kruidige geur verspreiden. 

De boom vormt platte 

peulen (ca 10 cm lang) met 

een bleek paars/roze kleur. 

Oudere bomen gaan vaak 

hellen, vallen om, lopen 

weer uit en gaan vervolgens 

ook weer bloeien. De 

boom kan niet goed 

tegen verplanten. Oudere 

bomen krijgen een schors 

met een roze-grijze kleur en met fi jne 

bruine groeven. Zowel de bloemetjes 

als het schors kunnen verantwoordelijk 

zijn voor die ‘roze gloed’. De twijgen 

zijn donkerroodbruin en ook de smalle 

knoppen (3-5 mm lang) hebben die 

kleur. De hartvormige, bladeren worden 

max. 10 cm en hebben een steel van 

5 cm. Deze judasboom wordt 10-12 

meter hoog en krijgt een onregelmatig 

bladerdak. In de winter hangen er bruine, 

ingedroogde peulen in de kruin. 

Verse bloemetjes kunnen in een salade 

worden gebruikt en ook de peulen van 

de vruchten zijn eetbaar. Een nauwe 

verwant, Cercis canadensis L., wordt in 

Noord Amerika als groente gebruikt (Ross 

Hugo, N., 2011, Seeing trees. Tomber 

Press. Inc.). In boomgaarden gebruiken 

kwekers soms roofwantsen om bepaalde 

plaagdieren, als bladluizen te bestrijden. 

Roofwantsen eten plaagdieren. Om te 

zorgen dat er altijd voldoende wantsen 

aanwezig zijn wordt er een bepaalde 

beplanting om zo’n boomgaard aange-

bracht. In Zuid-Frankrijk en Zwitserland 

wordt daarvoor o.a. de judasboom 

gebruikt. De wantsen verschuilen zich 

graag in die beplanting en zijn beschik-

baar als het nodig is. (Drukker, B., 2007. 
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Entomologische Berichten 67: 264-267). 

De judasboom is redelijk geschikt voor 

stadstuinen. Liefhebbers zouden hem 

kunnen aanplanten; misschien doe ik dat 

ook wel!

Met Pasen gaan kijken
De Judasboom is niet alleen aan de 

Zoeterwoudsesingel te zien maar ook 

elders. Vanaf het schoolterrein van de St. 

Josephschool aan de Oppenheimstraat is 

hij te herkennen in de achtertuin van de 

Meijerskade 12. De leerkrachten op deze 

school vertellen tegen Pasen ongetwij-

feld aan hun leerlingen over Judas. Zij 

kunnen dan met een beetje geluk de 

judasboom aan hun kinderen laten zien, 

of anders iets later in de tijd.     <

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

Folder op aanvraag
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Jacob Verdam wordt in de Nederlandse 

letteren gevormd door de grote Matthias 

de Vries (Haarlem, 9 september 1820 

– Leiden, 9 augustus 1892) die een 

begrip is in academisch/letterkundig 

Leiden. Verdams specialiteit wordt 

het Middelnederlands. Samen met 

tijdgenoot Eelco Verwijs werkt hij aan 

het Middelnederlands Woordenboek en 

met Petrus Cosijn aan het Woordenboek 

der Nederlandse Taal. Na in Amsterdam 

van 1878 tot 1891 aan de universiteit 

les te hebben gegeven, vervolgt hij zijn 

hoogleraarschap tot 1915 aan de Leidse 

universiteit.

Jacob Verdam werd op 22 januari 1845 

in Amsterdam geboren in een gezin van 

zeven kinderen, waarvan vier al op zeer 

jonge leeftijd stierven. Het leed is niet te 

overzien als in 1849 zijn moeder komt 

te overlijden en vader de lasten van 

zwaar werk en de zorg voor de kinderen 

niet meer kan dragen. De kinderen 

worden ondergebracht bij Jacob Verdam 

sr. (Jacobs opa), toen burgemeester 

van Mijdrecht. Enkele tantes die nog 

thuis woonden namen de zorg voor 

de kinderen op zich. Jacobs vader liet 

zich niet vaak zien en schijnt enige 

jaren later te zijn overleden aan ‘tering’ 

(tuberculose). 

Als twintigjarige ging Verdam in 1865 in 

Leiden Nederlandse letteren studeren. 

Vooral de lessen van eerder genoemde 

De Vries hebben hem veel voldoening 

gegeven. Het duurde zeven jaar voordat 

hij promoveerde. Op 14 mei 1872 

mocht hij zijn proefschrift ‘Tekstkritiek 

van Middelnederlandsch schrijvers’ 

voordragen en verdedigen. Hij was 

toen al enkele jaren leraar aan de in 

de Lokhorststraat gevestigde Latijnse 

School. Verdam doceerde daar klassieke 

letteren.

Na zijn promotie trouwde hij. Het paar 

vond onderdak aan de Hooigracht. 

Daar legde hij de eerste hand aan het 

Middelnederlands Woordenboek. Ook 

werd daar een aantal van zijn kinderen 

geboren. In 1878 vertrok het gezin naar 

Amsterdam. Verdam was daar aangesteld 

als hoogleraar. In 1891 keerde hij weer 

terug naar Leiden. Zijn oude leermeester 

De Vries ging met emeritaat en Verdam 

volgde hem op. Na deze overstap is 

hij tot zijn dood inwoner van Leiden 

gebleven en heeft hij verder gewerkt aan 

zijn levenswerk, het Middelnederlands 

Woordenboek, die hij tot de letter ‘W’ 

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

• Portret van 

   Cornelis van Vollenhoven.
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heeft kunnen voltooien. 

In eerste instantie begon Verdam samen 

met Verwijs aan dit werk (uiteindelijk 

19 delen). Toen Verwijs overleed ging 

Verdam op eigen kracht verder. Na zijn 

dood is het woordenboek door F.A. Stoett 

voltooid. Tot ver in de twintigste eeuw 

zijn van dit werk hernieuwde, bewerkte 

uitgaven op de markt verschenen.

Middelnederlands
Nederlands is de taal die wordt 

gesproken in Nederland, België en 

de landen die tot het Koninkrijk der 

Nederlanden behoren of behoorden, 

zoals Indonesië, Suriname en de 

Nederlandse Antillen. Niet in Zuid-Afrika. 

Hoewel in het Zuid-Afrikaans invloeden 

uit het Nederlands hoorbaar zijn, behoort 

deze taal niet tot het Nederlands. 

In Nederland worden vele dialecten 

gesproken (zoals bijv. Achterhoeks, 

Zeeuws, Limburgs). Deze dialecten 

behoren allen tot de Nederlandse taal. 

Ook het Hollands. Hollands is van 

oudsher een dialect wat in Noord- en 

Zuidholland wordt gesproken. De 

uitspraak: ‘Kenne die lui geen Hollands 

lulle’, die zo hier en daar nogal eens 

gebezigd wordt slaat dan ook nergens 

op: ‘Die lui moeten Nederlands spreken!’.

Het Nederlands is een Indo-Europese, 

West-Germaanse taal die nog voor 

de middeleeuwen ontstond (het 

Oudnederlands, tot circa 1100 werd 

dit gebruikt). Maar taal evolueert in 

de loop van tijd, zeker als daar nog 

geen afspraken over zijn gemaakt 

en zo ging de taal geleidelijk over in 

het Middelnederlands, tot circa 1500 

werd het gesproken en geschreven. 

Na 1500 werd heel geleidelijk het 

Middelnederlands vervangen door het 

Nieuwnederlands en werd de gesproken 

en de geschreven taal aan elkaar 

gekoppeld.

Dit resulteerde in een offi  ciële 

spellingsmethode, beschreven in de 

Woordenlijst van de Nederlandse taal, 

beter bekend onder de naam ‘het Groene 

boekje’.

Nog altijd is Leiden een centrum voor 

onderzoek naar het Nederlands in de 

vorm van het Instituut voor Nederlandse 

Lexicologie (verantwoordelijk voor het 

Woordenboek der Nederlandse Taal), 

gevestigd aan het – hoe kan het ook 

anders – Matthias de Vrieshof, een 

onderdeel van het Universitaire complex 

aan de Witte Singel.

Rector-magnifi cus
In september 1908 mag Verdam zich 

voor één jaar de titel rector magnifi cus 

laten welgevallen. Deze titel nam hij over 

van een collega, de taalkundige prof. 

dr. J.J. Hartman. Als rector magnifi cus 

was hij op de 334ste verjaardag van de 

universiteit spreker van de feestrede: 

‘Een museum van taaloudheden’. Na dit 

jaar gaf hij in september het stokje door 

aan prof. dr. J.C. Kluyver.

Op 22 januari 1915 wordt Verdam 

zeventig, dé leeftijd om het ambt neer te 

leggen. Verdams afscheidscollege volgt 

een half jaar later.

Eénmaal van zijn pensioen genietend 

werd hem in 1918 door de Maatschappij 

der Nederlandse Letterkunde (waar 

hij lange tijd lid van was en enkele 

malen als voorzitter had opgetreden) 

de zeer zeldzame eer toegekend tot 

verlening van het erelidmaatschap. Lang 

heeft hij er overigens niet van kunnen 

genieten toen hij in de nacht van 19 (zijn 

trouwdag) op 20 juli 1919 uit zijn aardse 

bestaan werd weggerukt.

Huiselijk
Jacob Verdam was geestig, op huiselijke 

gezelligheid gesteld en eenvoudig. Hij 

liet zich bij hoge uitzondering zien bij 

publieke gelegenheden. Liever nodigde 

hij mensen uit om bij hem thuis van een 

bescheiden maaltijd te genieten en te 

discussiëren. Verdam was van jongs af 

aan verlamd aan zijn rechterarm, een 

gevolg van stuipen op zeer jonge leeftijd. 

In zijn verdere leven heeft dit ongemak 

hem niet in de weg gestaan en heeft zijn 

onverstoorbaar goede humeur er niet 

onder geleden.

Hij was meesterlijk in woordspelingen 

en woordgrappen (en dan niet van die 

fl auwe, waar we op radio en televisie 

mee tot op de irritatiegrens worden 

overladen). Daarnaast ook fervent 

aanhanger van allerlei woordspelletjes 

die in de huiselijke kring werden 

gespeeld.

In zijn werk is hij voornamelijk bezig 

geweest met het Middelnederlands 

Woordenboek, naast colleges geven 

heeft hij ook een enorm aantal 

Middelnederlandse teksten (en teksten 

die uit de overgangsfase naar het 

Nieuwnederlands) bestudeerd, bewerkt 

en gepubliceerd.     <

Bronnen:

• De Senaatskamer der Leidsche universiteit  

 (Blok, Martin);

• De wiekslag van hun geest (W. Otterspeer);

• Jacob verdam in DBNL, door J.W. Muller;

• Jacob Verdam 1845 - 1919, door 

 C.C. Uhlenbeck (KNAW);

• Leidsch Dagblad;

• Leids jaarboekje, uitgave van de Vereniging 

 Oud Leiden; 

• Pallas Leidensis;

• Wikipedia;

• Winkler Prins Encyclopedie.



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!

Ledenaanbieding:

Het prachtige boek 
Buurtherinneringen

Ter introductie slechts:

                 Voor leden.

De gewone prijs is €15! 

Deze introductieprijs betaal 
je na het overleggen van de 
uitnodigingskaart, die alle 
leden en donateurs in mei 
hebben ontvangen t.b.v. de 
jubileumdag van 4 juni.

Het boek is te koop bij 
Postkantoor-Shop Van Zelm, 
Van ‘t Hoff straat 7. 

Voor 
slechts 
€ 10,- 

per jaar 

7.50
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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
Gerard Hendriks (secretaris)
Telefoon: 06 - 1967 3714
Kanaalweg 40 - 2313 DV Leiden
E-mail: secretaris@profburgwijk.nl
Agnes van Lierop (penningmeester)
E-mail: penningmeester@profburgwijk.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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Leiden – Gijs de Kok van RE/MAX Makelaarsgilde is er 
het afgelopen jaar in geslaagd om voor de derde keer 
de titel ‘Makelaar van het Jaar’ te verwerven.  
 
Deze titel komt toe aan de RE/MAX makelaar die 
naast het verkoopsucces van woningen een 
voortreffelijke kwaliteit van dienstverlening aan zijn 
klanten en collega-makelaars heeft verleend. 
Daarnaast heeft Gijs de Kok voor zijn gehele RE/MAX 
carrière een ereplaats voor het leven in de RE/MAX 
Hall of Fame verworven. 
 

 

Binnen RE/MAX is Gijs de wijkmakelaar van de Burgemeesterswijk, Professorenwijk 
en Rijndijkbuurt. Hij dankt een ieder die bijgedragen heeft aan zijn succes en zegt toe 
ook het aankomende jaar zich voor de volle 100% in te zetten voor de belangen van 
zijn wijkgenoten.  
 

 
 

               Gijs de Kok, RE/MAX Makelaarsgilde Leiden 
               071-5162372 / 06-30034949 / gijsdekok@remax.nl 

 

  
   

   

 

 

 

  

TA   I  Sleutelstad
071-750 4978

www.taxisleutelstad.nl

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

Zeemanlaan 22
2313 SZ Leiden
Tel. 071-5123577

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.
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“Het is vooral zo leuk om te doen, omdat 

de meeste winkels, bedrijven én kleine 

‘eenpitters’ die we vragen direct zeggen 

‘Ja, dat doen we wel!’. Ieder jaar lukt het 

daardoor om zo’n 3000 euro bij elkaar 

te halen. Dat is een belangrijk deel van 

het budget voor de organisatie van het 

Oranjefeest.”

“Ik heb geen ervaring met sponsorgelden 

werven, maar het kost me geen moeite 

om de ondernemers te benaderen. Eerst 

stuur ik een brief, waarin ik aangeef dat 

Koninginnedag er weer aan komt. Daarna 

bel ik een aantal ondernemers op of ga ik 

bij ze langs om te vragen of ze mee willen 

doen.” 

Bijdragen in pecunia en natura
De bijdragen aan het feest zijn trouwens 

niet alleen in pecunia, maar ook in 

natura. En  dat is eveneens zeer welkom. 

Rob: “Denk aan de appels voor na de 

optocht van de groenteboer bij station 

Lammenschans, het springkussen van 

de buitenschoolse opvang ’t Kasteel en 

de cadeautjes voor het Rad van Fortuin 

van onder andere Harteveldt, Asarum en 

Rozemarijn.” 

En verder...

11

Rob Otten is sinds drie jaar betrokken bij het werven van sponsorgelden voor 

het wijkfeest op Koninginnedag: “Ik lever graag op deze manier een bijdrage 

aan dit mooie feest.” 

door Margot Lodewijk

“Ja, dat 
doen 
we 
wel!”
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Programma 
Koninginnedag 2012

Wasstraat primeur!

The Voice in de Vredeskerk

Blauwe zone

Kanaalweg aansluiten op N11?

Algemene ledenvergadering

Ontwikkeling Lorentzhof

Indrukwekkende herdenking
ontruiming Joods Weeshuis

Terug van weggeweest...

Nieuw plan bezoekerscentrum
Park Cronesteyn

Interview met Rob Otten, sponsorwerver 
voor het wijkfeest op Koninginnedag

Dodenherdenking 
in de wijk 

4 mei - 19.00 uur 

Herdenkingsboom Zeemanlaan

Toespraak en kranslegging

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

13 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.

Cursus 
Creatief schrijven
In de cursus creatief schrijven kom 

je in aanraking met allerlei vormen 

van schrijven zoals creatieve 

schrijfoefeningen, vrijschrijven, korte 

gedichten maken, schrijven vanuit 

herinneringen en een groepsverhaal 

schrijven.

Zo kun je ontdekken of schrijven iets 

voor je is en welke manier van schrijven 

bij jou past. Schrijfervaring is niet nodig.

Dag en tijd: maandagmiddag 

14.00 – 16.00 uur

Data: 7 en 14 mei

Locatie: Libertas servicecentrum, 

Herenstraat 61, 2313 AG Leiden

Docent: Marianne Reijnders

Kosten: € 35,00, inclusief koffi  e/thee

Aantal deelnemers: 6 – 10

Inschrijven: tel 071-5120483

Of mail naar: s.pracht@libertasleiden.nl 

 

Computerles 
bij Libertas 
Leiden
Beginners- en vervolgcursus.

Les op individuele basis, waarbij 

rekening wordt gehouden met uw 

wensen: internetten, e-mailen, word/

tekstverwerking, fotobewerking, etc.

Diverse dagen/tijden, 1 uur per week.

De kosten zijn € 12,50 per maand.

De cursus wordt gegeven in 

Woonzorgcentrum Lorentzhof, 

Lorentzhof 1 te Leiden.

Informatie: Berry Schouten, 

tel.: 071-5149545 en 

e-mail: b.schouten@libertasleiden.nl.

ROB BEURSE
     FOTOGRAFIE

Portretfotografi e

Een portret van uzelf, 
uw zoon of dochter – 
een familieportret van 
uw gezin – een foto 
samen met uw partner – 
een foto van uw huisdier.

www.robbeursefotografi e.nl - telefoon: 0651163780



n Oranjeplein open n Catering open n Opstellen 
kinderoptocht, start kaartverkoop voor kinder-
spelen en consumpties

n start kinderoptocht ‘Mijn sport, mijn sport-
held’, met fanfarecorps Jong K&G en een reuzen-
draaiorgel; tegelijk gezellig koffi  e drinken met een 
oranje gebakje op het Oranjeplein

n terugkomst kinderoptocht n optreden fanfare-
corps Jong K&G n offi  ciële opening Koninginnedag-
feest 2012 n uitreiking prijzen mooiste kinderuit-
dossing 

n offi  ciële opening van de Oudhollandse Kinder-
spelen n startschot rondritten paardentram 
n verkoop diverse hapjes en drankjes, 
waaronder de spectaculaire verse pannenkoeken.

n afsluiting Kinderspelen eerste trekking lootjes 
Rad van avontuur n demonstratie Jazz-dans-
groep gymnastiekvereniging Groen-Wit

-17.30 uur 
n Open podium ‘Jouw talent!’ 
n Workshops Graffi  tikunst 

-17.30 uur 
n Mini-toernooi straatvoetbal 
n Spijkerbroekhangen n Wielrennen

n opening Oranje Culinair

n lekker loungen met livemuziek

n spectaculaire afsluiting met swingende 
band Balderdash

n offi  ciële afsluiting Koninginnedagfeest 2012

programma
Kinderoptocht
‘Mijn sport, mijn sportheld’
In de zomer van 2012 zijn er drie 
grote, internationale sportevene-
menten: het Europees kampioen-
schap voetbal, de Tour de France en 
de Olympische Spelen. Laat zien 
wat jouw lievelingssport is, wie 
jouw sportheld is. De drie mooiste 
uitdossingen krijgen een beker!

Oudhollandse Kinderspelen
Na de offi  ciële opening begint om 
11.30 uur het plein vol Oudhol-
landse kinderspelen, inclusief groot 
springkussen en 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 straatdelen direct aan  
 het plein zijn afgezet voor andere 
  bestemmingen;
- Volg de aanwijzingen op.

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 16.30 uur verzorgt het Leidse 
kookinitiatief De amateurkok heer-
lijke maaltijden voor een lage prijs.

10.00 uur

10.30 uur

11.00 uur

11.30 uur

14.30 uur

15.00 uur

15.00 uur

16.30 uur

17.30 uur

20.00 uur

22.00 uur

Vereniging Koninginnedag Leiden • Snellink Bouw & Advies • De Laat+Fides Makelaardij • Snijders textiel • Teeuwen Verzekeringen BV 
• Van Marwijk Adviesgroep • Interpulse Automatisering BV • Huber Bouw & Installatie • Maatwerk Timmer- en Onderhoudsbedrijf • Barthen Toiletcabines 

• Kinderopvang ‘t Kasteel • Griffi  oen Precious Presents • 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, BMS Netwerk Notarissen, RE/MAX makelaarsgilde Gijs de Kok, Keurslagerij Ed Nozemans

Peter van den Beld Haptotherapie en Coaching, Marthy’s Haarstudio, Banketbakkerij Kallenberg & Broodje Met, Fick Makelaardij, Drive4all verkeersopleidingen, Informatica Advies Centrum Leiden, 
Administratiekantoor B.J.J. Boter, Fysiotherapie Groepspraktijk vd Salm, Sjardijn Gevelrestauratie, Focus on Life, Teddy Kids bv, Hendo, Asarum Natuurlijke Decoraties, Rozemarijn Bloemenshop, Olyerhoek Groente en Fruit, 

Rooijmans Tweewielers, Weydelandt Kaas Speciaalzaak, AK AL Bakkerij en 2Blonds BV.

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

Alleen met voldoende vrijwilligers kunnen we dit geweldige totaalfeest 
houden. We kunnen nog steeds hulp gebruiken. Bijvoorbeeld bij: opbouwen en 
afbouwen, kinderspelen, catering, minivoetbaltoernooi, spijkerbroekhangen, 
wielrennen, kaartverkoop.

Alleen mogelijk met jouw hulp!

Bel Helma van Overbeeke 06 - 5425 4249
Of mail naar h.vanoverbeeke@tiscali.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 zien en 
horen wat je kunt, in een kort op-
treden, zang, dans of wat dan ook, 
meld je dan snel aan! 
Reneestevense@gmail.com of 
06-18455593.
Een spectaculair programma in 
samenwerking met de bekende 
Ludwig Smit en Vivian Wesselingh.

Lekker loungen 
met livemuziek 
18.00 uur

‘Little Birdie’ 

singer/songwriter uit Canada

19.00 uur

‘Paratata’ entertainment duo 

o.l.v. Roeland Aerden

20.00 uur

‘Balderdash’ 

knallende coverband

Lid worden 
wijkvereniging 
Ook dit grote evenement is een 
initiatief van de wijkvereniging 
Professoren- en Burgemeesterswijk. 
Dat kan alleen met jouw steun. 
Nog geen lid? Word het ter plekke 
en ontvang een fraai boek over de 
geschiedenis van onze wijk.

Jouw 
sportieve & 

creatieve 
uitdaging!

Dank aan onze sponsors:

Een gezellige dag 
voor jong en oud 

van 10 tot  10

30 APRIL
GROOTS
ORANJEFEEST

voor de Professoren- 
en  Burgemeesterswijk & 

Rijndijkbuurt

n sportief programma 

n creatief programma 


