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Moniek weet niet meer precies wanneer 
ze in de jury van de kinderoptocht is 
gekomen. “Ik denk een jaar of negen, tien 
geleden. Paul de Clercq was voorzitter 
en heeft me gevraagd mee te doen. Toen 
Paul stopte als voorzitter heb ik die taak 
overgenomen. Alleen vorig jaar ben ik er 
vanwege vakantie niet bij geweest.”

Als Brabantse mist Moniek in Leiden een 
beetje het carnaval. “Het is hier wat meer 
van ‘doe maar gewoon’, terwijl ik van 
theater, zottigheid hou en juist graag 
af en toe níet gewoon doe. Als jurylid 
deed ik in het begin alleen een boa om, 
maar gaandeweg ben ik me meer gaan 
verkleden.

Een glitterhoedje, opvallende oorbellen, een flamboyante boa… Moniek van 
Sandick maakt er tijdens Koninginnedag elk jaar een mooi feest van als voor-
zitter van de jury van de kinderoptocht. “Een beetje theater, daar hou ik van.”

door Margot Lodewijk

Geweldig wat kinderen er elk 
jaar weer van maken”

de wijk k rant    apr i l  2013

> Lees verder op pagina 2.

Interview met 
Moniek van Sandick, 
voorzitter jury 
kinderoptocht

• Jury op inspectie. ( midden: Moniek van Sandick)

Dodenherdenking 
in de wijk 

4 mei - 19.00 uur 

Herdenkingsboom Zeemanlaan

Toespraak en kranslegging

En verder...
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Programma 
Koninginnedag 2013

25 april Informatiemiddag: 
Gezond oud worden in de wijk.

Open Podium zoekt talent!

ALV - Live vanuit...

Zonnepanelen in een beschermd
stadsgezicht?

17 april Informatiebijeenkomst: 
Nadert de Blauwe Zone zijn einde?

Herdenking ontruiming Joods 
weeshuis

Allerlaatste nieuws RWO

Gezocht...

De Leidse textielindustrie



De Algemene Ledenvergadering stond 
deze keer bol van de ‘wisselingen van de 
wacht’. Niet alleen werd afscheid genomen 
van bestuursleden Hendrik van Sandick, 
Hanneke van der Veen en ondergetekende. 
Ook werd er afscheid genomen van Jan 
Burgmeijer, die als beheerder van ons 
archief en wijkverenigingsmaterialen bij 
velen bekendheid genoot. Daarnaast was 
er een warm welkom voor twee nieuwe 
bestuursleden: Renée van Duuren en 
Regine Scholten.
Naast deze ‘afscheiden en welkomsten’ is 
er echter nog een afscheid waar ik toch 
graag even bij stil wil staan. Een keer 
in de drie maanden valt de Wijkkrant 
bijna vanzelfsprekend bij u in de bus. 
Maar die vanzelfsprekendheid is niet zo 
vanzelfsprekend. Er gaat veel werk aan 
vooraf. Er wordt geschreven, adverteerders 
worden geworven en foto’s gemaakt, de 
krant wordt opgemaakt en gedrukt, de 
bezorgers krijgen de kranten thuisbezorgd 
en stoppen hem bij u in de bus. Cruciaal 
in deze reeks is het drie keer per jaar in 
ontvangst nemen van de totale oplage van 
de krant als hij gedrukt is en deze verdelen 
in porties per bezorger. Heleen Cosijn 
verzorgt deze verantwoordelijke taak al 
jaren. Echter in augustus dit jaar vertrekt 
ze voor een aantal jaren naar Australië. We 
zijn dus dringend op zoek naar iemand die 
dit van haar wil overnemen. En ik bedoel 
dus echt… HEEL DRINGEND! (Zie ook elders 
in deze wijkkrant.)
Beste Heleen: ik dank je heel hartelijk voor 
het vervullen van deze zeer belangrijke 
taak en hoop dat je het in Australië erg 
naar je zin zult hebben. Ook hoop ik dat 
jouw taak snel door iemand anders wordt 
overgenomen.
Tot slot wens ik de lezers van deze 
wijkkrant weer veel leesplezier.   <

Rob Beurse, hoofdredacteur

Redactioneel
Dank en hoop 
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Ik heb dozen vol met hoeden, sjaals, 
accessoires, etcetera, waar ik elk jaar iets 
anders uit kies. Vanzelfsprekend in de 
kleuren rood, wit, blauw en oranje.”
“De andere juryleden – we zijn altijd met 
z’n drieën – vinden het gelukkig ook leuk 
om het spel mee te spelen en komen ook 
in prachtige uitdossingen. En we krijgen 
altijd een opvallende rood-wit-blauwe 
rozet opgespeld met ‘jury’ erop. Dat 
maakt ons herkenbaar en zo voelen we 
ons meteen ‘in functie’.” 

Cactus
Moniek vindt het geweldig dat zoveel 
mensen van tevoren de tijd nemen om 
iets leuks te maken rond het thema van 
dat jaar. “Er zitten vaak hele originele 
ideeën bij. Zo was één jaar het thema 
cowboys en indianen. Twee gezinnen 
hadden los van elkaar hun kinderen als 
cactus verkleed. Hoe kom je erop, mooi 
toch?”

“Als jury moeten we er natuurlijk voor 
oppassen dat niet elk jaar dezelfden de 
grote prijs krijgen. En we willen zorgen 
voor variatie bij het uitreiken van de 
eerste, tweede en derde prijs. We houden 
dus rekening met een verdeling tussen 
jongens en meisjes, oudere en jongere 
kingeren, groepen en individuen. Al blijft 
het allerbelangrijkste criterium uiteinde-
lijk originaliteit.”

Opzichtig keuren
Elk jaar loopt de kinderoptocht min 
of meer dezelfde route door de wijk. 
De jury zorgt ervoor dat ze overal op 

goed zichtbare plekken gaan staan 
om de optocht aan zich voorbij te zien 
trekken. ‘Opzichtig’ keuren ze dan de 
uitmonsteringen van de kinderen en 
maken hierover aantekeningen in hun 
notitieboekjes. 
“Eén van de leukste dingen is het contact 
met de ouders. Veel ouders spelen het 
spel mee en proberen de jury ‘om te 
kopen’ met opmerkingen als ‘Een tientje 
zal zeker niet helpen, hè?’. Of ze stoppen 
uitgebreid voor ons om te zwaaien en 
ons te complimenteren: ‘Wat zien jullie er 
mooi uit!’” 

Door jaren heen is de optocht nog altijd 
hetzelfde qua drukte en aantal verklede 
kinderen, ervaart Moniek. Vooral de 
muziek maakt er wat haar betreft een 
vrolijke boel van. “Ik woon graag in 
deze wijk. De kinderoptocht en het hele 
Koninginnedagfeest benadrukken voor 
mij het gevoel van saamhorigheid. Het 
is een ontzettend leuk feest, dat altijd 
doorgaat, wat voor weer het ook is.”

Al hoopt ze wel vurig dat het feest-
programma dit jaar wordt aangepast 
op de abdicatie van Koningin Beatrix en 
kroning van Willem-Alexander en Maxima. 
“Ik ben dol op het koningshuis – het 
Nederlandse én alle andere – en wil alles 
zien op tv. Wie zijn er? Wat hebben ze aan 
en welke hoeden dragen ze? Mijn moeder 
komt bij mij kijken. We zitten die dag 
aan de buis gekluisterd en nemen daarna 
uitgebreid de tijd om na te praten. Maar 
ik wil ook graag bij de kinderoptocht zijn, 
ik ben nu al benieuwd wat iedereen er dit 
jaar weer van gaat maken.”   <
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Kroning en 
afscheid

De koude wind tocht door de raamkieren. 
Niet voor te stellen dat het eigenlijk 
voorjaar is. Er is maar weinig wat daar 
aan doet denken. Toch zijn we volop 
bezig met de organisatie van het 
bijzondere Koninginnedagfeest. Het 
wordt de historische dag van de kroning 
van koning Willem-Alexander! En op 
het feestplein, kruispunt De Laat de 
Kanterstraat – Cobetstraat, kunt u het 
meemaken! Tijdens ons grote wijkfeest 
kunt u de televisiebeelden op groot 
scherm rustig volgen. Onder genot van 
een hapje, drankje en oranjegebakje. 
Dus thuis blijven is geen optie! Op de 
achterzijde van deze wijkkrant ziet u het 
complete programma staan.
Waar ik ook trots op ben is de ‘kroning’ 
van nieuwe bestuursleden. Zij lossen 
onze Hendrik, Hanneke en Rob af. 
Petje af voor hun enorme inzet de 
afgelopen jaren. Hendrik heeft maar 

liefst twaalf jaar deel uitgemaakt van 
het bestuur. Zijn juridische kennis 
bij de kritische beoordeling van 
het nieuwe bestemmingsplan en 
diverse bouwplannen én zijn warme 
betrokkenheid bij diverse sportieve en 
sociale evenementen, zoals het Burgerbal 
en de jubilea 100 jaar Burgemeesterswijk 
en 75 jaar Professorenwijk waren voor 
de wijk en de wijkvereniging van grote 
betekenis.
Hanneke van der Veen heeft vijf jaar 
deel uitgemaakt van het bestuur. Zij 
hield met een warme kracht overzicht 
en de boel bij elkaar, met een goed 
oog voor de belangen van zeer diverse 
groepen bewoners, van jong tot oud. Een 
multitalent dat niet te beroerd was om 
zich op allerlei onverwachte momenten 
in te zetten. De leeskring is onder andere 
door haar energie van de grond gekomen.
Rob Beurse is gedurende zes jaar 

bestuurslid geweest. Hij heeft ons 
communicatiebeleid op een hoger 
niveau gebracht en natuurlijk vooral de 
wijkkrant verder geprofessionaliseerd. 
Niet alleen in het nieuwe uiterlijk hiervan, 
ook inhoudelijk is Rob een geweldige 
hoofdredacteur en organisator. We zijn 
ontzettend blij dat we van zijn kwaliteiten 
voor dit belangrijkste visitekaartje van de 
wijkvereniging nog even gebruik kunnen 
blijven maken.
Hendrik, Hanneke en Rob: ontzettend 
bedankt wat jullie voor de wijk en de 
wijkvereniging hebben gedaan!    <

De kinderen van Jessica de Koomen, 
Julian (11), Annabel (8) en Marcus 
(4), doen altijd mee aan de optocht 
tijdens Koninginnedag. In originele, 
creatieve outfits: van bokser, pale-
ontoloog en dino tot de familie van 
Wesley Sneijder. 

“Elk jaar kijken de kinderen er naar uit: 
wat is het thema van de kinderoptocht? 
Zodra we het weten, gaan we uitgebreid 
aan de slag. We doen al mee vanaf het 
moment dat we hier in 2004 kwamen 
wonen. Julian was toen vier en de optocht 
stond in het teken van sprookjes. Hij liep 
mee als kabouter en Annabel als Sneeuw-
witje.” 

Een andere keer was het thema ‘Ik ga 
naar het Koninginnebal’, waarbij je ‘bal’ 
vrij mocht interpreteren, herinnert Jessica 
zich. “Annabel was toen de prinses met de 
gouden bal, voorzien van een kikker. En 
Julian was de jongste corpsbal van Leiden. 
Vooral dat laatste leverde een hoop 
gegniffel op van meelopende ouders.”

“Julian en Annabel hebben twee keer 
samen de derde prijs gewonnen. Een 
keer bij ‘Wat wil je later worden?’. Julian 
had als klein kind een enorme fascinatie 
voor dinosaurussen en wilde wel als 
paleontoloog. Annabel liep mee als dino. 
De andere keer wonnen we als de familie 
Sneijder bij ‘Wie is je favoriete sport-
held?’. Julian en Annabel waren Wesley en 
Yolanthe. Marcus was hun toekomstige 
kindje.” 

Jessica geniet ervan als ouders er werk 
van hebben gemaakt. “Bij het thema 
Olympische Spelen had een kind zich 
prachtig verkleed als een schaakstuk, 
de koning. Echt heel mooi uitgevoerd. 
Ik vond het helemaal terecht dat deze 
uitdossing de eerste prijs kreeg.” 

Vroeger woonde Jessica in Amsterdam. 
Ze had verwacht dat ze met het gezin op 
30 april naar Amsterdam zou trekken. 
“Maar ik vind het hier zo leuk. Alleen al 
om achter het muziekcorps de wijk door 
te lopen. En de oud-Hollandse spelletjes 
erna zijn ook geweldig. De komende 
jaren vieren we Koninginnedag zeker hier 
en lopen we met de optocht mee, zolang 
de kinderen het willen.”   <

door Margot Lodewijk

Interview met 
Jessica de Koomen

Wat is het 
thema van 
de optocht? 

Thema optocht:

‘Koning en Koningin’ 

Start:  Vlakbij het Oranjeplein, hoek 
De Laat de Kanterstraat-Cobetstraat 

Tijd: 10.30 uur

Muziek: 
Jong K&G



k i jk  ook eens  op w w w.profburgwi jk .n l
4

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
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Op tafel geuren hyacinten: 
symbolen voor een voorjaar dat 
maar niet komen wil. Wij praten 
met Jan de Bruijne, gepensio-
neerd huisarts, en samen met 
Carolien Polderman initiatief-
nemer van de informatiemiddag 
‘gezond oud worden in uw eigen 
wijk’ die op 25 april van twee tot 
half vijf wordt gehouden in de 
Vredeskerk. 

De Bruijne memoreert dat vijftig jaar ge-
leden – hij was beginnend huisarts – be-
jaardentehuizen ‘booming’ waren. Nu zijn 
ze op hun retour. De trend is om langer 
thuis te blijven wonen. En dat valt toe te 
juichen. Voor zieke ouderen is de zorg via 
de huisarts goed geregeld, maar de vraag 
bekroop hem en enkele buurtgenoten hoe 
het moet met de gezonde negentigjarige, 
bij wie bijvoorbeeld een lamp stuk gaat of 
de gootsteen verstopt raakt. 
Bij wie kan men voor een eenvoudige 
hulpvraag terecht zonder torenhoge 
voorrijkosten te moeten betalen? Zijn er 
in de wijk of elders al voorzieningen of 
initiatieven? Over dit soort vragen sprak 
het echtpaar de Bruijne regelmatig met 
enkele andere families uit de buurt. Zij 
besloten, na enig vooronderzoek, dat het 
mooi zou zijn elkaar hierover in de wijk 
eens te informeren. De Bruijne is er van 
overtuigd dat er een heleboel op wijkni-
veau te organiseren valt. Hij ziet het liefst 
een systeem ontstaan waarbij jonggepen-
sioneerden vrijwillig, of misschien zelfs 
verplicht, hun diensten aanbieden aan 
ouderen. Hij veronderstelt dat dergelijk 
vrijwilligerswerk ook voor de pas gepen-
sioneerden een goede stimulans vormt 

om actief te blijven en een remedie kan 
zijn tegen dreigend isolement. 
Op 25 april hoopt hij in de Vredeskerk 
aan een zo groot mogelijk publiek zijn 
droom verder toe te lichten. Vrijwilli-
gersorganisatie ‘Vier het leven’ zal zich 
presenteren en ook wethouder Roos van 
Gelderen (Zorg en Welzijn) is aanwezig. 
Het doel van de bijeenkomst is het in 
kaart brengen van reeds bestaande voor-
zieningen en het polsen van de bereid-
heid in de wijk zoiets op te starten als 

een zorgcoöperatie. De Bruijne hoopt op 
een flinke opkomst. 

Wilt u de bijeenkomst bijwonen, maar 
is vervoer voor u een probleem? 
Vooruitlopend op de geest van zijn 

Gezond oud worden in de wijk

Naar een vrijwillige 
zorgcoöperatie 
of een sociale 
dienstplicht?

door Nynke Smits

plannen is De Bruijne bereid om vervoer 
te organiseren. U kunt hem hierover 
bellen op 071-5130164. B.g.g. naam en 
telefoonnummer inspreken.    <

Uitnodiging

Het doel van de bijeenkomst is dat u zich kunt oriënteren op de bestaande 

voorzieningen en mogelijkheden. Diverse organisaties zullen zich aan 

u presenteren in informatiestands. U kunt vragen stellen en de nodige 

informatie mee naar huis nemen.PROGRAMMA:• Sprekers: wethouder WMO, Roos van Gelderen en gepensioneerd huisarts 

 Jan de Bruijne; • Presentatie van Stichting ‘Vier het leven’ over schouwburgbezoek; 

• Informatiestands van professionele organisaties  en vrijwilligersorganisaties   

 w.o. Radius, Libertas, Sport je fit, Vegro, Bureau Informele Hulp, vereniging  

 Mantelzorg Leiden, Thuisafgehaald.nl e.v.a.);

• Tot slot zal u gevraagd worden wat u in deze middag hebt gemist aan   

 informatie of mogelijkheden en of u bereid bent om mee te doen aan een  

 eventueel vervolg op deze middag.

De Wijkvereniging nodigt u graag uit voor een 

informatiemiddag over dit onderwerp op 

donderdag 25 april van 14 .00 tot 16.30 uur in de 

Vredeskerk, Van Vollenhovekade 24.Op uw toekomst voorbereid
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Kunst 
over de 
Vloer 
2013

In de vorige wijkkrant 
moesten we melden dat er 
nog onvoldoende subsidie 
was gevonden en dat we 
nog een impresario zochten. 
Wel, daarin is verbetering 
gekomen!

We hebben Ward Assmann, 
professioneel hoornist, bereid 
gevonden voor ons de artiesten 
te selecteren. Ook hebben we 
voldoende subsidie gevonden om te 
kunnen starten. Het totaalbedrag is 
aanzienlijk lager dan KodV 2011. Dit 
betekent dat we zullen proberen het 
aantal huiskamers gelijk te houden, 
maar daar kleinere groepen laten 
optreden.

Houdt u vast rekening met de 
datum. Op zondag 3 november 
gaat het allemaal gebeuren. In de 
wijkkrant van september komt het 
volledige programma te staan. Aan-
melden voor de voorstellingen kan 
te zijner tijd per e-mail en via een 
intekenbon in de wijkkrant.    <

Op zondagmiddag 2 juni 
van 15.00 tot 17.00 uur 
organiseert de wijkvereniging 
in samenwerking met de 
Vredeskerk weer het succesvolle 
Open Podium voor muzikaal 
talent uit de Professoren- en 
Burgemeesterswijk. Een mooie 
kans voor  amateurmuzikanten 
en -zangers hun kunsten 
– klassiek of populair – te 
vertonen aan een toegewijd 
publiek. Inschrijving kan tot 
1 mei aanstaande en vol is vol. 
Dus geef je vandaag nog op, of 
tip buren, familie, vrienden of 
klasgenoten. 

“Laten horen en zien waar je mee bezig 
bent, daar gaat het om”, aldus Jan Dobbe, 
zelf enthousiast entertainer/zanger en 
een van de organisatoren. “De afgelopen 
jaren werd het op en voor het podium 
steeds drukker en sfeervoller. Een wij-
kevenement om naar uit te kijken. Er 
zijn zo veel mensen actief met muziek 
bezig, dat is enorm.  Voor velen blijven 
hun kunsten echter beperkt tot ‘tussen 
de schuifdeuren’, terwijl er veel talent is 
dat meer verdient. Met het Open Podium 
bieden we amateurmuzikanten van alle 
leeftijden, dus van zes tot negentig, de 
mogelijkheid de huiskamer te ontstijgen. 
Maar zonder dat het pretentieus wordt – 
het blijft heel informeel!” 

Klassiek en populair
Het Open Podium heeft een klassiek en 
een populair deel. Organisator 

Peter-Bram ‘t Hoen: “We beginnen om drie 
uur met het klassieke repertoire in de 
kerk. Er staat daar een prachtige vleugel, 
er is een orgel en de akoestiek is prach-
tig. Dat is werkelijk genieten.” Wie wil, 
maar nog een beetje onzeker is kan zelfs 
van tevoren gratis professionele coaching 
krijgen: “Hoe bereid je je voor, hoe ga je 
met je zenuwen om, daar kunnen we je 
bij helpen.”  
Na het wat serieuzere werk in de kerk 
is het om vier uur tijd voor wat meer 
vrolijkheid en gezelligheid in de foyer bij 
het populaire podium. Dobbe: “Drankje 
erbij, meezingen en –klappen, je ziet het 
allemaal gebeuren. Alle muziekstijlen zijn 
welkom: pop, jazz, wereldmuziek, en 
ga zo maar door. We hebben hier duo’s, 
soloartiesten en zangkoren gehad, er 
valt echt wat te beleven voor artiest en 
publiek.” Er is op het populaire podium 
een zanginstallatie beschikbaar, alsmede 
een piano.   <

...zoekt
muzikaal talent!

Aanmelden
Opgeven kan tot 1 mei aanstaande.  
Wie het eerst komt, het eerst maalt 
en vol is vol. Dus wacht niet te 
lang, maar geef je meteen op of tip 
iemand anders met talent.  

Aanmelden klassiek podium: 
Peter-Bram ‘t Hoen, 
T: 071 522 19 15, 
E: peterbram@telfort.nl
Aanmelden populaire podium: 
Jan Dobbe T: (06) 420 383 88, 
E: info@jandobbe.nl 
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Verslaggeefster Redt Bestuur
Al gelijk aan het begin was het raak. In 
het verslag van de secretaris stond dat 
om decharge van het bestuur gevraagd 
was, maar niet of die ook verleend was. 
En, sprak het wakkere lid dat dit aan de 
kaak stelde, “als dat niet zo is, zijn nu de 
rapen gaar.”

Thomas van Duin beweerde natuurlijk 
van wel. Ja, dat zou ik ook zeggen als 
ik voorzitter was.  Maar de schijn van 
geschiedvervalsing had toch gewekt 

kunnen zijn… als niet uw verslaggeefster 
in haar vorige verslag de verlossende 
feiten had gemeld. 

Waar zijn de bonnen? 
Over 2012 is de decharge weliswaar ver-
leend (wij nemen het hier maar weer op), 
maar nipt. Zeer nipt. Dit lag niet aan de 
voortreffelijke penningmeester Agnes van 
Lierop, wier inzet, kennis van zaken en 
tijdsinvestering luide geprezen werden. 
Zij deed wat zij kon, maar aan het oog 
van de kascommissie ontsnapt niets: er 

door Coco Hoek

Renée 
van Duren

Even voorstellen:

Live vanuit de Lorentzhof

Ik woon al vijf jaar aan de 
Burggravenlaan. Ik woon hier samen 
met mijn man, zoontje van vier en 
dochter van één jaar, in oktober 
verwachten wij onze derde.
Sinds drie jaar ben ik werkzaam als 
communicatieadviseur bij een Leidse 
zorgverzekeraar. 
Oorspronkelijk kom ik uit de regio 
Den Haag/Delft. Tijdens en ook 
een tijd na mijn studie heb ik in 
Rotterdam gewoond. Maar Leiden, en 
in het bijzonder de Professoren- en 

Burgemeesterswijk, hebben mijn hart 
gestolen. Hoewel wij op den duur op 
zoek gaan naar andere woning denken 
wij er niet aan onze mooie wijk te 
verlaten. We hebben hier niet alleen veel 
woonplezier, maar ook de school en 
kinderopvang en – niet onbelangrijk – 
de binnenstad binnen handbereik.
Ik hoop vanuit mijn liefde voor 
de wijk en mijn werkervaring 
(communicatiebranche) een bijdrage te 
kunnen leveren in het bestuur van de 
wijkvereniging. 

Niet helemaal live, natuurlijk. De spanning en sensatie van die 26e maart waarop het allemaal gebeurde, 
hebt u gemist. Nog nooit bracht de ALV van onze wijk zoveel schokkende zaken aan het licht. 

Algemene 
Ledenvergadering

• Foto’s boven (van links naar rechts): Regine Scholten, Rob Beurse, Hendrik van Sandick, 
   Hanneke van der Veen en Jan Burgmeijer.
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ROB BEURSE
     FOTOGRAFIE

 Tijd voor een 
mooie profielfoto?

  Studioadres: Frambozenweg 27 - 2321 KA Leiden
www.robbeursefotografie.nl - telefoon: 06-51163780

familie- & bedrijfsfotografie

      profiel-fotoaktie 

2 personen voor 1 = 50 euro

zijn bestuursleden die declaraties inleve-
ren zonder daar bonnetjes aan te hechten. 
Zo komt Jan Splinter door de winter. Het 
mag duidelijk zijn dat waakzaamheid is 
geboden. Laat de nieuwe Kascommissie 
vooral scherp toezicht houden. De hele 
wijk kijkt nu met u mee, want de wijk-
krant, dat bastion van vrije nieuwsgaring, 
brengt de onverbloemde waarheid in elke 
huiskamer. Wat de secretaris ook wél en 
vooral niet in het verslag zet.

Schokkende Onthulling
En er staat veel niet in het verslag, mede-
wijkbewoners. Zo bleek er een kostenpost 
te zijn, een forse, vanwege een schade 
op Koninginnedag. Terwijl de vereniging 
er prat op gaat dat zij daar gewoonlijk 
quitte spelen. Advocaten zijn eraan te pas 
gekomen. Verzekeringsmaatschappijen 
hebben erom gevochten. De vereniging 
is niet failliet gegaan en we hebben nog 
reserves, werd ons verteld. Maar wat we 
niet hoorden: de oorzaak.
Had het Republikeins Genootschap de 
knakworsten gesaboteerd? Was het be-
stuur ingegaan op de lokroep van buiten-
landse investeerders, om later te merken 
dat hun Rad van Fortuin een witwasope-
ratie was geworden? Is er gedrogeerde 
Oranje Bitter gebruikt om nieuwe leden te 
laten tekenen? 

Het was veel, veel erger. De stroom-
leverancier leverde 380 volt terwijl de 
apparatuur maar 220 volt kon hebben. 
Rakelings zijn wij langs een nieuw Kruit-
schip gegaan. Sinds Cornelis Joppe de 
hutspot vond, hebben we niet meer zo’n 
risico gelopen. Het is begrijpelijk dat het 
bestuur hierover niets wilde zeggen. Maar 
een dappere stem uit de zaal heeft de 
waarheid boven tafel gekregen. En in uw 
voortreffelijke wijkkrant leest u de feiten 
die voor anderen verborgen blijven.

Omzien in weemoed
Dan moest het bestuur, en wij allen, 
afscheid nemen van drie bestuursleden. 
Hendrik van Sandick werd bedankt voor 
zijn vele verdiensten.  Hanneke van der 
Veen werd geprezen vanwege haar sociale 
en culturele activiteiten, zoals het mede-
organiseren van de kerstviering en het op-
zetten en leiden van de zeer succesvolle 
leeskring voor ouderen. 

En Rob Beurse werd in het zonnetje 
gezet, niet alleen voor zijn activiteiten als 
bestuurslid, maar vooral omdat hij van de 
wijkkrant tot zo’n prachtig, gewaardeerd 
glossy magazine heeft gemaakt. “Het blad 
is me aan m’n hart gebakken,” zei Rob, 
die gelukkig als eindredacteur aanblijft. 
“Het is het visitekaartje van de wijk en het 
voornaamste communicatiemiddel met de 
bewoners.”

Dat laatste hebt u bij het lezen van dit 
artikel aan den lijve kunnen ondervinden. 
Het onzalige voorstel om de krant voort-
aan alleen digitaal te laten verschijnen, 
“want zo krijg ik m’n loonstrookje ook,” 
verwijzen wij dan ook daadkrachtig naar 
de prullenbak.    <

Mijn naam is Regine Scholten en in 
het dagelijkse leven ben ik werk-
zaam als advocaat. Samen met man 
en hond woon ik aan de Van den 
Brandelerkade.
We hebben het voorrecht in een 
prachtige wijk te wonen en ik wil er 
graag aan bijdragen die te behou-
den of zelfs nog te verbeteren. 
Door de problemen die zijn ont-
staan met de invoering van de 
Blauwe Zone, ben ik in contact 
gekomen met de wijkvereniging. 
Op de website parkeeroverlast.
blogspot.nl heb ik verslag gedaan 
van de gevolgen van het instellen 
van de Blauwe Zone, waarvan de 
grens op dit moment dwars door de 
wijk loopt.
Als bestuurslid van de wijkvereni-
ging hoop ik een bijdrage te leveren 
aan het oplossen van de parkeer-
problematiek voor de hele wijk, 
maar ook voor andere onderwerpen 
ben ik inzetbaar. Daarbij ga ik las-
tige dossiers, waarvoor een lange 
adem nodig is, niet uit de weg. 

Regine 
Scholten

Even voorstellen:
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Zonnepanelen op het dak: 
je ziet het steeds vaker in 
Nederland en in Leiden. 
Ook in de Professoren- en 
Burgemeesterswijk. Maar mogen 
enthousiaste wijkbewoners nog 
wel aan nieuwe paneelprojectjes 
beginnen nu onze wijk sinds 
april 2011 de status heeft van 
rijksbeschermd stadsgezicht? 
Die status is in zekere zin een 
compliment: het onderstreept 
dat je woont in een bijzonder 
en historisch waardevol gebied. 
Maar bescherming brengt ook 
beperkingen met zich mee, zodra 
je iets aan de buitenkant van je 
huis wilt veranderen. En dat is 
bijvoorbeeld bij het aanbrengen 
van een zonnepaneel het geval. 

Zonnepanelen in een 
beschermd stadsgezicht?

door Rinke Berkenbosch

De vraag of zonnepanelen in onze wijk 

nog wel of niet meer mogen, valt in twee 
delen uiteen. Heb je er een vergunning 
voor nodig, een omgevingsvergunning om 
precies te zijn? En zo ja: als je die vergun-
ning aanvraagt, is er dan ook een gerede 
kans dat je hem inderdaad krijgt? Helaas, 
helaas, naspeuringen op het internet en 
een bezoekje bij het Servicepunt Bouwen 
en Wonen (in het Stadsbouwhuis aan de 
Langegracht) leveren geen kristalheldere 
antwoorden op.

Eerst de vergunningplicht. ‘Zonne-
collectoren en zonnepanelen; 
wanneer vergunningvrij, wanneer een 
omgevingsvergunning nodig?’ – ziedaar de 
titel van een in augustus 2010 verschenen 
brochure van de rijksoverheid. Daarin is de 
boodschap dat er voor een zonnepaneel 
in een beschermd stadsgezicht altijd 
een vergunning vereist is. Een site van 
de gemeente is iets terughoudender: 
een vergunning is ‘in beginsel’ nodig. 
Je kunt ook zelf een vergunningcheck 
doen op www.omgevingsloket.nl. Dan 
blijkt dat in een beschermd stadsgezicht 

zonnepanelen aan de voorkant op een 
schuin dak beslist wél een vergunning 
behoeven, maar aan de achterkant of op 
een plat dak onder bepaalde voorwaarden 
weer niet.

Servicepunt
Een medewerkster van het Servicepunt 
Bouwen en Wonen geeft desgevraagd als 
tip om hoe dan ook altijd eerst maar eens 
langs te komen bij dit Servicepunt. 
Ga nooit zomaar aan de slag. En het is ook 

onverstandig een vergunningaanvraag 
in gang te zetten als je niet eerst vooraf 
overlegd hebt over de kans van slagen. 
Immers, een vergunning aanvragen kost 
geld (leges) en dat ben je ook kwijt als 
besloten wordt dat je de vergunning niet 
krijgt.

Dát je de vergunning niet krijgt, zeker 
wanneer het een zonnepaneel op een 
schuin dak aan de straatzijde betreft, zou 
zomaar kunnen. “Het hangt heel erg van 
de specifieke situatie af”, zegt de mede-
werkster van het Servicepunt, maar de 
strekking van haar uitleg is dat aanvragen 
voor zonnepanelen aan de voorkant op dit 
moment weinig kans zouden maken. Feit 
is in elk geval dat er op de gemeentelijke 
site in de lange lijst van vergunningaan-
vragen en –verleningen van de afgelopen 
twaalf maanden geen enkel voorbeeld is 
te vinden van een verleende vergunning 
voor een zonnepaneel op een schuin dak 
aan de straatzijde in de Professoren- en 
Burgemeesterswijk. Bomen, kappen, 
schuurtjes vervangen, dakkapellen 

plaatsen …er wordt van alles en nog wat 
vergund. Maar dus geen zonnepanelen.

Wie serieuze plannen heeft met zonne-
panelen kan het beste nog maar een tijdje 
wachten. Punt is namelijk dat er een ‘richt-
lijn’ in de maak is met criteria en voor-
waarden die van toepassing zijn voor 
zonnepanelen in de gehele Zuidelijke Schil. 
De bedoeling is, aldus het Servicepunt, om 
de beperkingen te versoepelen. Het eerste 
stapje is gezet: er is een ‘concept-richtlijn 

zonnepanelen’ op schrift gesteld. Maar die 
is nog niet openbaar en op dit moment 
kan niemand daar enig recht of enige 
verwachting aan ontlenen. 

Geduld
Geduld betrachten is dus het devies. De 
wijkvereniging blijft intussen alert. Voor-
zitter Thomas van Duin: “De wijkvereni-
ging vindt het logisch dat veranderingen 
op daken getoetst worden aan het nieuwe 
beschermde stadsgezicht. Dat betekent 
onvermijdelijk dat zonnepanelen niet 
zomaar kunnen worden geplaatst, in ieder 
geval op vanaf de straat zichtbare plek-
ken. Die beperking zal echter de uitdaging 
moeten worden: hoe kunnen we toch het 
gebruik van zonne-energie stimuleren? 
Ik vind dat de gemeente Leiden hier 
een positieve rol moet spelen en een 
gemeentelijk adviseur beschikbaar moet 
stellen die hierover gaat meedenken met 
burgers. Die adviseur kijkt mee naar 
goede en acceptabele plekken voor de 
panelen, die passen binnen de richtlijnen 
van het beschermd stadsgezicht. Tegelijk 
zouden er panelen kunnen komen die 
minder opvallend zijn, meer passen in de 
stijl van de bestaande bebouwing. Kortom: 
niet alleen formeel toetsen en afkeuren 
maar creatief meedenken. Een mooie 
uitdaging voor de komende tijd!”    <
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In de wijkkrant van december 2012 schreef ik dat 
wethouder Robert Strijk de grote overlast van 
vreemdparkeerders in de straten net buiten de Blauwe 
Zone in onze wijk onacceptabel vindt, maar daar op 
korte termijn niets aan zal gaan veranderen. Hij zal 
in mei dit jaar met een voorstel komen voor een 
aangepast parkeerbeleid voor onder andere de 
Professoren- en Burgemeesterswijk. Het zal 
nog tot 2014 duren voordat een nieuw beleid 
van kracht wordt.

Om zijn keuze maximaal te beïnvloeden 
organiseert de wijkvereniging een speciale 
bijeenkomst waar wethouder Strijk zijn 
conclusies over de bestaande Blauwe 
Zone toelicht en vertelt waar het 
volgens hem nu naar toe moet.
Maakt u zich druk? Bent u heel 
tevreden of juist ontevreden? Heeft 
u ideeën hoe het nu verder moet 
met het parkeren? Kom dan 
naar deze bijeenkomst. 
Dit is uw kans.  <

door Thomas van Duin

Parkeeroverlast 
Nadert de Blauwe Zone 
zijn einde?

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

woensdag 17 april 2013
19.00 – 20.30 uur • in zorgcentrum Lorentzhof

Georganiseerd door de wijkvereniging, in samenwerking 
met de gemeente Leiden. Aanwezig zijn wethouder Verkeer 

Robert Strijk en betrokken ambtenaren.

• Doorgaan met de bestaande Blauwe Zone?
• Uitbreiden van de Blauwe Zone?

• Terug naar af, zonder enige parkeerregulering?
• Invoering ‘gewoon betaald parkeren’, zoals in de binnenstad?

Informatie- en discussie-
bijeenkomst

Welk 
parkeerbeleid na 
de Blauwe Zone?
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Aanwezig waren vertegenwoordigers van 
het Erasmus college uit Zoetermeer en 
het Bonaventura college uit onze wijk. 
Gezamenlijk werd een krans gelegd bij 
het koffermonument dat daar voor de 
deur staat. Daarna legden leerlingen van 
het Bonaventura College steentjes bij het 
koffermonument, een oud gebruik om 
overledenen te eren.

Na een indrukwekkende toespraak van 
de heer Ko van Woude, voorzitter van 
de Joodse Gemeenschap, noemden de 
leerlingen van het Erasmus College de 
namen van alle afgevoerde en vermoorde 
mensen. Ook dit is een heel oud gebruik 
om deze mensen niet te vergeten.

Traditioneel is er elk jaar een tentoonstel-
ling in de voormalige gebedsruimte van 
het weeshuis. Dit jaar was er aandacht 
voor de buren Hyme en Eem Stoffels. Zij 
hebben diverse kinderen van het weeshuis 
gered. Ook werden een aantal families 
gered door ze te laten onderduiken. Daar-
naast hebben ze heel veel gedaan tegen 

Herdenking ontruiming 
Joods weeshuis

door Frans Hoek

Op 15 maart werd herdacht dat 
bijna 70 jaar geleden, op 17 maart 
1943 alle vijftig inwoners van 
het Joods weeshuis werden 
gearresteerd en op transport 
gesteld naar Westerbork. 
Daarvandaan werden de meesten 
doorgestuurd naar Sobibor, waar 
ze werden vermoord. Slechts vier 
inwoners overleefden de oorlog.

de bezetters in oorlogstijd en daarna. 
Persoonsbewijzen werden vervalst en er 
werd voor voedsel gezorgd in de honger-
winter en dergelijke.

Hun peetzoon André de Jong hield een 
inleiding over de tentoonstelling. Deze 
tentoonstelling is samengesteld door 
Jaap Focke en Frans Hoek.    <
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Er is al eerder over geschreven: 
op 19 oktober 2012 viel het 
politieke draagvlak voor de 
geplande Ringweg Oost weg. 
Na een periode van stilte en 
beraad is er wel het een en 
ander gebeurd. Om te beginnen 
mag de Ringweg Oost niet meer 
zo genoemd worden, vandaar de 
kop van dit artikel.

De problematiek is in een groter verband 
getrokken. Nu wordt samen met 
Leiderdorp en Oegstgeest de volledige 
bereikbaarheid tussen de A4 en A44 
onderzocht. LAB071 heet dit project. 
(Leidse Agglomeratie Bereikbaar). Het 
is de bedoeling dat er een integraal 
plan komt, dat dan onderwerp van 
de verkiezingen in maart 2014 wordt 
gemaakt. Aspiratieniveau is dat op 95% 
van de dagen alle plekken binnen de 
snelwegen in een kwartier bereikbaar 
zijn.
De plannen om van de Kanaalweg een 
ringweg te maken zijn voorlopig van de 
baan. Als resultaat van alle nieuwe plan-
nen voor de binnenstad is het zeker niet 
onmogelijk dat er uiteindelijk toch meer 
auto’s over de Kanaalweg gaan rijden.

Aansluiting N11 op de 
Kanaalweg
Deze plannen van ambtenaren zijn door 
de Leidse politici definitief getorpedeerd.

Rijnlandroute
Enkele weken geleden is er door de 
Provincie een aantal beslissingen 
genomen over het definitieve tracé 

van de Rijnlandroute. De geplande 
verlenging van de Churchilllaan door 
de Oostvlietpolder is vervallen. In de 
plaats daarvan wordt  de Lammebrug 
vervangen door een bredere brug die   
2,5 meter hoger komt te liggen. Daardoor 
komen er minder brugopeningen en is 
er ruimte voor 3 opstelstroken op de 
brug richting Leiden en twee rijbanen 
richting A4. Door die verhoging moet het 
Lammenschansplein ook volledig op de 
schop. Voor deze wijzigingen is het geld 
beschikbaar, zodat binnen afzienbare tijd 
kan worden gestart.

Verdubbeling spoor
In het kader van de plannen voor Hoog-
waardig Openbaar Vervoer (HOV), de ver-
vanging van de RijnGouweLijn, wordt de 
spoorbaan Leiden Utrecht verdubbeld. Die 
moet al in 2018 klaar zijn en dat is voor 
spoor heel snel. Omdat de dubbele spoor-
baan de Kanaalweg gelijkvloers zou gaan 
kruisen ontstaat daar een probleem. Dat 
wordt opgelost door de aanleg van een 
auto- en fietstunneltje onder het spoor 
door. Nadeel van deze onderdoorgang 
is dat de oprit naar de Kanaalweg bij de 
Melchior Treublaan komt te vervallen.  <

door Frans Hoek

Het allerlaatste 
nieuws over de RWO
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De buurtwinkel van de Burgemeesters-
wijk, op de hoek van de Cobetstraat en 
de De Laat de Kanterstraat, heeft weer 
meegeholpen om de buurt in echte kerst-
sfeer te brengen. De schitterende etalage 
met de sfeervolle verlichting trok vooral 
’s avonds de aandacht van voorbijgan-
gers. Maar… mevrouw Vahrmeijer had 
nog één droomwens. En dat was dat het 
Leger des Heils voor de winkel kerstliede-

ren kwam zingen. Helaas had het Leger 
daar de capaciteit niet voor, maar ja, 
een mens moet wat te dromen hebben, 
nietwaar?

Dáár dacht een aantal wijkbewoners 
anders over. Versterkt door een delegatie
van het Klein Leids Liederen Koor 
meenden zij best in staat te zijn om voor 
de winkel-in-kerststijl te realiseren. 

Zodoende vond op maandag 
24 december om half elf een heuse 
Flashmob plaats. Nadat de afgesproken 
code ‘Het is half elf geweest’ was 
uitgesproken, pakten ruim veertig toe-
gestroomde ‘klanten’ hun kerstmutsen en 
liedteksten uit hun boodschappentassen. 
Het kerstconcert klonk mooier dan ooit. 
De droomwens van mevrouw Vahrmeijer 
was vervuld...  <

Kerstkoor 
koestert 
buurtwinkel

“Wat genieten wij ervan als mensen, 

soms met hun kindertjes, naar onze 

ouderwets gezellige kerstetalage komen 

kijken”, vertelde mevrouw Vahrmeijer 

haar klanten in de week voor kerst.
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“Het zal hen een zorg zijn’ gaat 
over mensen die in de zorg 
werken en hebben gewerkt. 
Hun verhalen zijn boeiend en 
bieden een mooie kijk op een 
sector waar we in Leiden en 
eigenlijk in heel Nederland heel 
trots op kunnen zijn”, aldus 
Henri Lenferink Burgemeester 
van Leiden.

Sommige mensen hebben een in-
teressant (werkzaam) leven. Joëlle 
Freriks is ervan overtuigd dat dit 
zeker geldt voor de mensen, die in 
dit boekje aan het woord komen. 
Ze heeft vijftien mensen geïnter-
viewd en drie mensen over iemand 
die dat zelf niet meer kon, maar 
wel had toegezegd mee te doen. Ze 
laten allemaal een stukje van hun 
beroep en van zichzelf zien. Het 
zijn allemaal mensen uit de zorg en 
bovendien allemaal wonend en/of 
werkzaam (geweest) in Leiden.
Het boek wordt uitgegeven onder 
het pseudoniem Joëlle Freriks.

Voor informatie: 
Elly Vorst - De Sitterlaan 141, 
2313 TM Leiden, tel: 06 46216182.
Verkrijgbaar in de boekhandel en 
via www.boekscout.nl 

‘Het zal 
hen een 
zorg zijn’

Wijkgenoten fietsen de ALPE d’HuZES

Sinds kort verkopen wij allerlei biologi-
sche producten in onze drogisterij. Zoals 
de gezonde lekkernijen van Bountiful (zie 
www.bountiful.nl): cranberry’s, moerbei, 
goji bessen, pijnboompitten, aloe vera 
drank, chai zaden, abrikozen ongezwa-
velde pruimen enz. Verder verkopen wij 
van hen allerlei heerlijke theesoorten.
Daarnaast hebben we ons assortiment 
uitgebreid met biologische schoonmaak- 
en wasmiddelen en luiers van het merk 
Attitude. Ook Weleda, Earth Line en Dhr. 
Hauscka gezicht- en lichaamsverzorging 
zijn niet alleen uitgebreid met decora-
tieve cosmetica zoals make up, mascara, 
lipstick, blusher maar ook met tandpasta 
en mondwater. Tenslotte verkopen we 
sinds kort zonbeschermingsproducten 
uit Italië op basis van de natuurlijke 
grondstof amandel, shampoo, douche-
schuim en zeep van Bentley uit Engeland 
en honingproducten voor huid en haar 
uit Nederland.
Op zaterdag 26 januari (zie foto) was 
er een demonstatie van Hennaplus 

haarproducten in de winkel. De klanten 
kregen een heerlijke hoofdhuidmassage. 
Daarna werd het haar verzorgd met de 
biologische verzorgingsproducten, zoals 
shampoo en stylingmousse. Als afslui-
ting werd het haar netjes geföhnd. De 
producten van Hennaplus zijn nieuw en 
bijzonder: biologische haarverf zonder 
ammoniak en haarstylingsproducten 
zoals haarlak, wax, mousse en gel.

Wilt u ook advies? Kom naar onze winkel 
en lever deze bon in voor 10% korting op 
een van onze natuurproducten.   <

Ingezonden mededeling

Een biologische hoek in 
drogisterij Van Harteveld

Twee bewoners van onze wijk, 
Maria Remmerswaal en Maria de 
Vocht, zullen in juni deel uitmaken 
van het team dat de Alpe d’Huez 
zal beklimmen, als eerbetoon aan 
wijkgenote Hanneke Kallenberg. 
Hanneke overleed in maart 2012 aan 
kanker en was de partner van Maria 
Remmerswaal. Het team bestaat uit 
negen personen.

De Alpe d’HuZES is een Nederlandse actie waar 

zoveel mogelijk mensen zo vaak mogelijk de 

Franse berg de Alpe d’Huez beklimmen om 

daarmee geld in te zamelen voor onderzoek 

naar kanker.

De twee Maria’s nemen het fietsen voor hun 

rekening, u kunt hen financieel steunen! Bij 

Alpe d’HuZES blijft niets aan de strijkstok 

hangen en geldt: Elke euro telt!

Steunen kan op verschillende 
manieren:
• Door een bedrag te doneren via www.bit.ly/

 teamhanneke.

• Door mee te doen aan een van hun acties 

 zoals Loterij, Loppis, Rondvaart en Dineren 

 voor Alpe d’HuZES. Info op 

 www.facebook.com/teamhanneke.  

• Door contant geld te geven in een van 

 hun donatieboxen in de winkels rond de 

 Van ’t Hoffstraat.    <

Twee wijkgenoten 
bedwingen in juni de 
Alpe d’Huez op de fiets
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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
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Veertien jaar geleden kwam 
Edouard Boulanger voor de 
liefde naar Nederland. Hij verliet 
zijn thuisland Frankrijk en 
vestigde zich met zijn vrouw in 
Leiden. Met hun twee kinderen 
wonen ze in de Professorenwijk. 
Edouards familie woont nog in 
Frankrijk. 
Voordat hij naar Nederland 
kwam, begon hij met zijn studie 
economie. Daarna studeerde 
hij architectuur, wat hij even 
onderbrak voor een studie 
meubelontwerp, om daarna 
architectuur af te maken. Met 
die laatste twee beroepen is hij 
aan de slag gegaan en heeft hij 
in Nederland zijn eigen bedrijf 
opgezet. 

In eerste instantie was de taal lastig, maar 
al doende leerde hij en inmiddels kent 
hij meer vakgerelateerde woorden in het 
Nederlands dan in het Frans. Edouard 
moet het vooral hebben van mond-tot-
mondreclame en tevreden klanten, die 
hem een volgende keer weer vragen voor 
een verbouwing. “Ik ben aannemer en heb 
een eenmansbedrijf”, vertelt hij. “Dat be-
tekent dat ik verschillende projecten doe, 
hier in de buurt, maar ook buiten Leiden. 
Ik werk bijvoorbeeld veel in Den Haag en 
Amsterdam. Een paar jaar geleden heb 
ik ook nog in Frankrijk gewerkt. Het is 
wat lastig combineren met mijn kinderen, 
maar ik werk er graag. Als iemand mij 
morgen belt, doe ik mijn best om weer te 
gaan.”
Natuurlijk merkt Edouard de gevolgen 
van de economische crisis. “De crisis is 

voelbaar in de bouw. Particulieren zijn 
voorzichtiger geworden. Dat is wel te 
begrijpen, maar ik verveel me niet. Ik zit 
nooit stil. Momenteel ben ik mijn website 
aan het bouwen. Een hele klus, maar ik 
heb hulp van iemand uit de buurt die 
websites maakt, arine.nl. Ik wil de web-
site drietalig maken: Nederlands, Frans en 
Engels.”
Als hij tijd kan maken, werkt Edouard 
graag met hout. “Ik maak meubelstukken, 
waarbij ik technische oplossingen voor 
houtverbindingen zoek of een spannende 
menging van materialen.”

Meedenken
Edouard heeft een goede reputatie 
verworven in het meedenken met zijn 
klanten hoe ze hun ruimtes zo optimaal 
mogelijk kunnen gebruiken. Kijk, zegt hij. 
Hij laat de ruimte onder de trap in zijn 
eigen huis zien. “Hier bijvoorbeeld. Het 
lijkt een loze ruimte, maar je kan het heel 
goed gebruiken voor opslag.” Elk hoekje 
en gaatje is inderdaad goed benut.
Vorige maand heeft hij een project in 
Amsterdam gedaan. Hij verbouwde een 
bovenverdieping van een appartement, 
waarbij hij van een tweekamerruimte een 
ruimte voor drie kamers maakte, inclusief 
speelkamer. “En dan is het dus de truc 
om de ruimte zo optimaal mogelijk te 
gebruiken. Ik vind het leuk om samen 

Bij mij is iets nooit een 
loze ruimte, overal is 
een oplossing voor”

met de klant tot de beste oplossing te 
komen. Ik heb bijvoorbeeld een kast 
gemaakt op wielen, zodat je de televisie 
niet ziet als je hem niet gebruikt. Wil je tv 
kijken, dan doe je de deur open en hop: 
je rijdt de kast eruit. Op die manier is 
enorm veel ruimte gewonnen.”    <

Gegevens Edouard Boulanger: 

info@kvdb.nu en www.kvdb.nu

door Marijke Boter

Distributeur 
van de 
Wijkkrant
Taakomschrijving:
Drie keer per jaar, op een vrijdag rond half 
april, half september en begin december,  
wordt de gedrukte wijkkrant bij u bezorgd 
(3.800 ex).
U verdeelt deze oplaag in porties per 
bezorger (kost één avond per keer).
De volgende dag, zaterdag, halen onze 
bestuursleden de porties op en bezorgen 
deze bij de betreffende bezorger.

Wilt u deze belangrijke schakel in onze 
wijkkrant worden, neem dan even contact 
op met Rob Beurse, 06-51163780 of 
e-mail: beurse@xs4all.nl.    <

Gezocht
Wegens vertrek (naar het buitenland) 
van onze huidige vrijwilliger 
zijn wij met spoed op zoek naar een
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WWW.TEEUWENVERZEKERINGEN.NL

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

Voor tariefberekeningen:

www.leydenexclusivetaxi.nl
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Wat beweegt jou om juist dit 
werk te doen? 
“Ik heb lang bij een groot, commercieel 
bedrijf gewerkt en wilde me graag sociaal 
nuttiger maken. Op mijn zoektocht naar 
ander soort werk las ik een uitvaart-
vacature en vrijwel meteen viel het 
kwartje. Ik was net langs geweest bij een 
oude buurman die op sterven lag omdat 
ik dood en verdriet nooit uit de weg ging. 
Tijdens mijn opleiding wist ik al snel dat 
ik dit vak op mijn eigen manier wilde 
uitoefenen, maatwerk leveren.”

Waarom is de wijk belangrijk in 
je werk?
“Waarom niet? De dood hoort bij het leven 
en we krijgen er allemaal mee te maken. 
Wanneer ik hierin iets voor de mensen 
uit deze buurt kan betekenen lijkt me 
dat mooi en wellicht ervaart men het 
daardoor ook als persoonlijker.”

Veel mensen vinden het moeilijk 
om over het onderwerp doodgaan 
en de uitvaart te praten. 
Merk je dat zelf ook? 
“Nadenken over je eigen dood gebeurt nu 
veel meer dan tien, vijftien jaar geleden. 
Er is meer aandacht voor in de media door 
programma’s als de Kist en Over mijn 
lijk. Steeds vaker willen mensen met een 
uitvaartbegeleider hun uitvaart bespreken.
Dit heet een voorgesprek. Meestal is 
ziekte de aanleiding maar zeer regelmatig 
is het ook om (toekomstige) nabestaanden 
te ontlasten. Zo’n voorgesprek is vrijblij-
vend. Duidelijkheid over de wensen van 

de overledene is voor nabestaanden heel 
prettig. Ze hebben verdriet en moeten op-
eens veel belangrijke beslissingen nemen 
in een korte tijd. Naar aanleiding van een 
voorgesprek kan een ‘wilsbeschikking’ 
worden opgesteld. Dit document blijft bij 
de eigenaar die het altijd kan aanpassen, 
ik noem het een ‘bewegend’ document.”

Wat kan aanleiding voor een gesprek 
over uitvaartwensen zijn?
“Vaak is de uitvaart van iemand anders 
aanleiding voor een gesprek: wat was 
mooi en wat zou juist niet wenselijk zijn. 
Ik adviseer mensen om ergens in huis 
een map of doos te hebben en daarin te 
bewaren wat relevant kan zijn – een ge-
dicht dat raakt, een mooi muziekstuk, een 
briefje met andere wensen en gedachten, 
etcetera – en hun naasten daarvan op de 
hoogte te stellen.”

Moet een uitvaart altijd vanuit 
een kerk of uitvaartcentrum 
plaatsvinden? 
“Nee hoor, steeds vaker wordt ook voor 
andere locaties gekozen. Tijdens mijn 
studie heb ik onderzoek gedaan. De 
behoefte aan een minder gebruikelijke 
locatie voor een afscheidsbijeenkomst 
bleek duidelijk aanwezig. Wanneer iemand 
heel actief was bij een vereniging kan het 
misschien vanuit het clubgebouw. Voor 
een echte huismus is een uitvaart vanuit 
huis wellicht heel passend. Er mag en 
kan meer dan je denkt. Bewuste keuzes 
zijn belangrijk om te komen tot iets dat 
optimaal bij de overledene past en waarin 

de nabestaanden troost vinden. 
Ik nodig nabestaanden altijd uit om 
(actief ) deel te nemen in de voorberei-
dingen en de uitvaart, omdat dat positief 
bijdraagt in het rouwverwerkingsproces. 
Dit geldt voor volwassenen maar zeker 
ook voor kinderen. De laatste verzorging 
mag je zelf doen. Je naaste nog één keer 
wassen en verzorgen met diens eigen 
producten, zijn lekkere aftershave of haar 
mooie lipgloss. Het is de laatste mogelijk-
heid om iemand liefdevol te verzorgen. 

Aan welke kosten moet je aan 
denken bij een uitvaart?
“Gemiddeld betaal je al snel een bedrag 
tussen de zes- en achtduizend euro maar 
het kan ook voor veel minder of veel 
meer. Keuzes en vormgeving bepalen 
de kosten. Een familiegraf is veel duur-
der dan een algemeen graf of crematie, 
een condoleance met koffie en thee is 
goed-koper dan met een high tea. Toch 
is er niet per se veel geld nodig om een 
persoonlijke uitvaart te creëren, kleine 
details kunnen ook bijdragen. Als iemand 
gek was op bitterkoekjes, serveren we 
bitterkoekjes bij de koffie, dat is persoon-
lijk maar kost niet veel. Ik vind financiële 
transparantie belangrijk zodat het voor 
nabestaanden altijd duidelijk is hoe de 
totaalprijs van een uitvaart tot stand 
komt.”   <

Wanneer u meer wilt weten over 
uitvaarten kunt u vrijblijvend een 
afspraak maken. 
Of kijk eens op www.mooieuitvaart.com

Uitvaart: Bewuste keuzes 
zijn belangrijk

Tijdens haar schooltijd op 
het Bonaventura college 
wist Angelique al dat ze 
graag in de Professoren- en 
Burgemeesterswijk wilde wonen. 
Inmiddels woont ze er ruim 
twintig jaar. Sinds 2011 runt zij 
hier haar bedrijf Mooie Uitvaart. 

‘Mooie Uitvaart’ in de wijk

door Caroline Piet
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Al in de vroege middeleeuwen werden 
wollen stoffen op de boerderijen in het 
Rijnland geweven. Het was niet alleen om 
in de eigen behoefte te voorzien maar 
ook voor de handel. De kwaliteit was zo 
hoog dat het Rijnlandse laken binnen het 
gehele Frankische gebied bekend raakte. 
Het behoeft dan ook niet te verbazen 
dat Karel de Grote toen hij een cadeau 
aanbood aan de Kalief van Bagdad er een 
grote partij van dit laken bijvoegde.

Leiden textielstad
Op de zuidoever van de Rijn ontstond 
rond 1200 de stad Leiden. De wolnijver-
heid werd de drijvende kracht voor de 
bloei van de stad. Het Leidse laken werd 
een kwaliteitsproduct, mede beroemd 
vanwege de ongeëvenaarde glans van 
de kleuren. Het werd vooral afgezet in 
het Oostzeegebied, het Duitse Rijk en de 
Nederlanden. De graven stimuleerden de 

textielnijverheid door ervaren wolbewer-
kers uit Vlaanderen en Brabant te lokken. 
Het meeste werk werd thuis gedaan 
zoals het kammen, het kaarden of het 
spinnen (door vrouwen en kinderen) of 
het weven (door mannen). De wol- en 
lakenhandelaren, drapeniers, hadden 
de touwtjes echter stevig in handen. De 
Leidse drapeniers kochten doorgaans 
hun wol gezamenlijk in. Vanaf 1350 
gingen de Leidse ondernemers steeds 
meer Engelse wol gebruiken uit Calais 
dat toen nog in Engelse handen was. 
Vanaf 1417 mocht zelfs alleen nog maar 
Engelse wol worden gebruikt. 

Die bepaling leidde de echte bloeiperiode 
van de middeleeuwse lakennijverheid in.
De textielnijverheid was aanvankelijk te 
vinden bij de Langebrug, indertijd nog 
een gracht, de Voldersgracht. Vollen was 
een onderdeel van de lakenbereiding. 

Arbeiders stampten de geweven stof in 
grote bakken water, volkaarde, boter en 
urine waardoor deze min of meer ver-
viltte en egaal werd. In 1479 verbande 
het stadsbestuur het vollen naar de oost- 
en noordrand van de stad waar de wind 
de stank de stad uitblies.

Aan het eind van de vijftiende eeuw stag-
neerde de ontwikkeling van de Leidse 
lakennijverheid. Oorlogen, partijstrijd, 
maar ook een te behoudzuchtige opstel-
ling van de drapeniers maakten dat de 
sleutelstad de concurrentie uit Engeland 
of het Vlaams- Waalse platteland niet kon 
bijbenen. Vooral na 1530 raakte de stad 
in een diepe economische crisis.

Opbloei dankzij migratie
Door het beleg was de economie van 
Leiden nog verder ontwricht. Ook het 
omringende platteland had vooral door 

De Leidse textiel-
industrie

door Alfred Dernison

Honderden jaren stonden 
op de weilanden langs de 
singel rijen palen waar 
wollen stoffen tussen 
gedroogd werden. Men 
sprak van raamlanden. Door 
die raamlanden had onze 
wijk deel aan de Leidse 
textielindustrie.

De drijvende 
kracht voor de bloei 
van de stad

• In het verleden lagen, onder meer op deze plek, de raamlanden.
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inundaties sterk geleden. Na het ontzet 
werd begonnen met de wederopbouw. 
Deze werd begunstigd door de migratie 
van Vlaamse textielwerkers. 
Alexander Farnese had de Zuidelijke 
Nederlanden veroverd en stelde de bevol-
king voor de keus: rooms of vertrekken. 
Het Leidse stadsbestuur was actief door 
immigranten aan te trekken. In 1577 
kwamen enkele Vlaamse textielbewer-
kers die eerst wegens de geloofsvervol-
ging naar Engeland waren uitgeweken. 
Het stadsbestuur bood hen gunstige 
vestigingsvoorwaarden. Ze waren de 
voorhoede van een grote stroom 
immigranten, die tot een expansie van de 
textielnijverheid zou leiden. 
De Vlamingen waren voor een belangrijk 
deel kapitaalkrachtige ondernemers. Ze 
brachten een nieuwe bedrijvigheid met 
nieuwe producten naar de stad. Men 
sprak van de ‘nieuwe draperie’.

Eén van de nieuwe wolproducten was het 
‘saai’, een lichtere en goedkopere stof 
dan het oude laken, dat aantrekkelijk was 
voor een breder publiek. Andere stoffen 
waren het grein, een luxe stof met 
angorawol, het fustein waarin katoen 
werd verwerkt en baai, een grove, goed-
kope wollen stof.

De saainijverheid ontwikkelde zich voor-
spoedig dankzij de Vlaamse en Waalse 
immigranten. De vroegere Jacobskapel 
werd in 1590 de saaihal. De Leidse 
wolnijverheid werd de belangrijkste van 
Europa. De bevolking van de stad groeide 
van 12.000 na het ontzet tot 63.000 in 
1670.

Vanaf 1638 begon de vraag naar de 
succesvolle goedkope producten te 
dalen. De industrie kon echter floreren 
met een moderne variant van het mid-
deleeuwse laken. Het ging om een zeer 
kostbare glanzende stof gemaakt van 
Spaanse (sic!) wol en gekleurd met dure 
verfstoffen zoals indigo.

Ook de structuur van de industrie ver-
anderde. In plaats van de drapenier met 
thuiswerkende wevers kwam de reder: 
een grote ondernemer die arbeiders liet 
werken in eigen werkplaatsen. In 1640 
kreeg deze nering de bevestiging van 
haar herwonnen status met de Lakenhal, 
ontworpen door Arent van ‘s Gravensande.

Verval
Na 1672 liep de textielnijverheid sterk 
achteruit. De internationale concurrentie 

werd moordend. Duitsland en Frankrijk 
hadden veel last gehad van oorlogsge-
weld, maar daar herstelde de textiel-
industrie zich. Wol uit die streken werd 
steeds meer verwerkt op het eigen 
platteland waar de lonen laag waren. 
Ook kregen de exporteurs te maken 
met importbelemmeringen. De prijs van 
grondstoffen ging snel stijgen. De Leidse 
productie was in 1700 nog maar zestig 
procent van het topjaar 1666.

De werkloosheid sloeg steeds krachtiger 
toe. Der armoede onder de arbeiders-
bevolking groeide. De stad liep leeg. 
Rond 1800 had Leiden nog maar 
30.000 inwoners. Velen van hen waren 
afhankelijk van de bedeling.
De export van laken en grein had ernstig 
te lijden onder buitenlandse concurrentie, 
maar ook van een opkomende stad als 
Tilburg.

Industrialisatie
Een belangrijke factor werd de industri-
alisatie. De arbeid werd geconcentreerd 
in fabrieksgebouwen. De productie werd 
gemechaniseerd, en de machines werden 
aangedreven door stoom. De textiel-
industrie verloor haar monopolie. Er kwa-
men metaal- en conservenfabrieken bij.

In de textiel deed in 1816 de eerste 
stoommachine zijn entree bij de fabriek 
van Van Heukelom. Twee jaar later kwam 
er een stoomspinnerij bij de Kaiserstraat. 
Rond 1830 kwamen ook mechanische 
weefstoelen.

Op uitnodiging van de gemeente bracht 
in dat jaar de Belg van den Berghe zijn 
katoenfabriek uit Lier naar Leiden over. 
Het bedrijf vestigde zich tussen de 
Herengracht en de Zijlsingel. Het werd 
geen succes. Al in 1846 werd het 
vervallen bedrijf aan de familie Driessen 
verkocht.

Ook voor hen werd het geen vetpot. 
Hoewel de lonen laag waren bleven 
de rendementen dat ook. De arbeiders 
grepen naar het middel van de staking. 
In 1892 en 1919 legden de katoen-
drukkers het werk neer, en in 1895 en 
1922 de wevers. 

Bij de staking van 1895 kwamen vier-
honderd mensen voor drie weken zonder 
inkomsten. De aanleiding was de slechte 
kwaliteit van de grondstoffen waardoor 
de wevers die op stukloon stonden 
nauwelijks een behoorlijk loon konden 

halen. In 1897 brak een grote brand uit. 
In 1936 werd het bedrijf uiteindelijk na 
het overlijden van de laatste firmanten 
geliquideerd.

Het einde
De Leidse industrie had een sterk 
armoedekarakter. Veel werk was onge-
schoold, en de lonen lagen erg laag. De 
conservenindustrie verloor na de Tweede 
Wereldoorlog haar markt in Indonesië. 
De textielindustrie kreeg steeds meer te 
maken met de concurrentie uit lagelonen-
landen.

Aanvankelijk wilden de bedrijven wel 
moderniseren, maar ze kregen naar 
hun idee te weinig medewerking van 
de gemeente. Het stadsbestuur keek uit 
naar kwalitatief betere werkgelegenheid 
en faciliteerde bijvoorbeeld de komst van 
een schrijfmachinefabriek.

Het rijk stimuleerde verplaatsing van de 
nijverheid naar economisch achtergeble-
ven gebieden in ons land, een regeling 
waarvan Zaalberg gebruik maakte om 
naar Vlijmen te vertrekken. De resterende 
textielindustrie ging teloor door de 
veroudering van de 
bedrijven, de steeds moordender 
concurrentie, en de geringe animo om in 
de textiel te werken. Eind jaren zeventig 
sloten Krantz en Clos en Leembruggen 
hun poorten. In 1981 kwam een einde 
aan de Leidse textiel met de sluiting van 
de wolspinnerij, die al een onderdeel was 
van een bedrijf uit Ede.    <
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Het is de eerste zaterdag-
ochtend van maart en nog lang 
geen lente in de Leidse Hout. 
De lucht is grauw, de bomen 
zijn kaal, maar het gras is 
groen en de pakweg 25 mannen 
van Zaterdag Ochtend Sport 
(Z.O.S.) zijn present. Wanneer ik 
om negen uur aan kom fietsen, 
hebben ze al een half uurtje 
hardgelopen door het bos en 
nu staan ze op het veld naast 
de atletiekbaan te rekken en 
strekken. 

Trainer Ed Weijdeveld zorgt ervoor dat 
alles verantwoord verloopt. Eén van de 
negen deelnemers uit onze wijk, Wilbert 
Bots, heeft me uitgenodigd en loopt me 
tegemoet. Bij het zien van mijn camera 
hangt hij de zijne nonchalant in de kleed-
kamer. Hij vertelt me dat Z.O.S. 47 jaar 
geleden is opgericht. Toen deed de televi-
sie zijn intrede in de samenleving en 
begonnen mannen buikjes te krijgen. Er 
moest iets gebeuren. Een advertentie in 
het Leidsch Dagblad leverde leden en een 
trainer op: Joop Westbroek, sportinstruc-
teur bij de Leidse politie, heeft de groep 
tot ver in zijn tachtigste aangevoerd. De 
laatste zeven jaar nemen Ed Weijdeveld 
en Alex Luijckx, als trainer opgeleid 
bij het Korps Mariniers, deze taak bij 
toerbeurt over. Enthousiast vertelt Ed 
over zijn groep, een afspiegeling van 
de maatschappij: er zijn politiemannen, 
artsen, dominees, stukadoors en winke-
liers. Z.O.S. telt drie groepen. De eerste 
ploeg start om half acht ‘s ochtends, de 
derde twee uur later. En het gaat altijd 
door. Weer of geen weer. Er is een vaste 
opbouw: eerst een loopje door het bos, 
daarna wat oefeningen op het veld en ten 
slotte een potje voetbal, hockey of speer-
werpen. “Ach ja,” zegt Ed vertederd, “en 
de mannen gunnen elkaar wat hè? Het is 

wel competitief, maar soms laat de 
keeper een balletje door. Heeft de man 
die scoort ook weer een goed weekend.” 

Waar blijven jullie?
De heren hebben het rek- en strekwerk 
gehad en komen om de verslaggeefster 
heen staan. Boven bemodderde sport-
schoenen dragen ze gemakkelijk zittende 
kleding. Geen dure merkspullen, maar 
oude trainingsbroeken en afgedankte 
truien. Een aantal draagt een t-shirt met 
Z.O.S. opdruk: afhankelijk van het aantal 
jaren lidmaatschap op een ondergrond 
van verschoten beige of vers rood. Ook 
tel ik twee stel rozige blote benen onder 
fladderende safarishorts. De heren willen 
om het hardst het woord. Is dit het haan-
tjesgedrag waar ze – naar eigen zeggen 
– bang voor zijn als er vrouwen worden 
toegelaten? Ik vraag wie de oudste is en 
de 81-jarige Kees de Rooy meldt zich. Al 
veertig jaar is hij wekelijks van de partij. 
“Ik ben nog maar een puber”, grapt Kees. 
“In de andere groep zitten nóg ouderen.” 
Uit de Profburgwijk meldt zich Hans van 
der Horst: “Ik ben hier onder sociale druk 
van Wilbert aan begonnen. Ik zei ‘okay, 
ik probeer het een maandje!’ Nou, het 
is inmiddels dus vijf jaar.” Martijn Polak 
valt hem bij: “Ja, ik ben ook overgehaald. 
Door Gerben Planting!” Ook Andries van 
Helden en zijn broer Aart, Harald Verbeek 
en Jan Wesseling hebben elkaar als buurt-
genoten tot sporten aangezet. Graag 
doen ze in de wijkkrant een oproep aan 
alle mannen uit de wijk om zich aan te 
sluiten bij Z.O.S.! Nu meldt Nico Doode-
man zich en roept uitdagend dat er uit de 
Domela Nieuwenhuislaan wel drie deel-
nemers zijn! “Waar blijft die Profburgwijk 
nou!?” Dan stuift de groep uiteen. Tijd 
voor het volgende onderdeel: ‘De Klok’. 
Een loopcircuit waarbij er twaalf genum-
merde pilonen volgens de uren van de 
klok over een cirkel zijn verdeeld. De 
renners doorsnijden de cirkel door 

het middelpunt en lopen van bijvoor-
beeld één uur terug naar zeven uur, 
vervolgens naar twee uur enzovoorts. 
Twaalf minuten lang, in eigen tempo. Na 
afloop wordt van iedere loper het aantal 
gelopen ‘uren’ afgetekend. De prestaties 
worden wekelijks zorgvuldig geadmi-
nistreerd. Iedereen kan inloggen op de 
website en de eigen vorderingen volgen. 
Eenmaal per jaar, na de traditionele 
nieuwjaarsloop met ontbijt, worden er 
diploma’s met prestatiekaarten uitgereikt. 
Een gezellig hoogtepunt. Met Pasen is 
er een eierenloop. En dit alles – inclusief 
trainer en faciliteiten bij de atletiekbaan 
– kost de sporters niet meer dan 85 euro 
per jaar. 

Wanneer Wilbert en ik na afloop naar 
de uitgang lopen hangt zijn camera 
nog keurig in de kleedkamer. Het beste 
bewijs dat gemoedelijkheid en sport een 
prima combinatie kunnen vormen.   <

Zaterdag   Ochtend Sport 
zoekt nieuwe aanwas

door Nynke Smits

De Z.O.S. groep van 
half negen, waaronder 
negen wijkgenoten... 

...is op zoek 
naar vers 

bloed: 
elke profburgwijkman die zich 

geroepen voelt dat bloed eens extra 
door de aderen te jagen, moet op 

de website kijken of contact op 
nemen met Wilbert Bots. 

www.zaterdagochtendsport.nl. 
Of neem contact op met Wilbert 
Bots op: wjm123bots@hetnet.nl. 

Maar pas op: 
Z.O.S. werkt verslavend!

Nog geen lid? Mail naar: info@profburgwijk.nl, of vul het formulier in 
op onze website www.profburgwijk.nl onder de knop <Lid worden>



Gesineke Veerman houdt ervan om 

even stil te staan op de stoep aan 

het eind van hun straat, en dan 

uit te kijken over het water naar de 

verschillende boomsoorten in het 

Plantsoen.

“De singel is hier zo breed dat het 

wel een vijver lijkt. Elk seizoen is 

het anders. Vroeg in de ochtend in 

de lente bijvoorbeeld, als de nevel 

nog boven het water hangt en de 

bladeren luchtig lichtgroen zijn. Of 

op een namiddag in de herfst als de 

zon het park in een warme gouden 

gloed zet. En als het schaatsweer 

is kan ik vanuit mijn werkkamer 

meegenieten met de ijspret.”

door Rob Beurse

Winter in het PlantsoenFavoriete plek in de 
wijk van Gesineke 
Veerman

Laat hem vastleggen door fotograaf 
Rob Beurse. Hij wil graag van die mooie 
plekjes in onze mooie wijk foto’s maken.
Hij wil deze foto’s graag combineren met 
een klein stukje tekst over waarom die 
plek uw favoriete plek is.
Een van die foto’s (uw keuze) krijgt u van 

hem als bedankje. Van de foto’s en dat 
kleine stukje tekst maakt hij uiteindelijk 
een tentoonstelling.
Daarbij wordt in de komende uitgaven 
van de Wijkkrant steeds één van die 
foto’s met het bijbehorende tekstje 
opgenomen.

Als u hieraan mee wil werken neem 
dan contact op via: 
email info@robbeursefotografie.nl 
of 06 - 511 637 80
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Een foto van u op uw favoriete plek in de wijk?
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Kamerlingh Onnesplein 
(station Lammenschans) 

Voor al uw 
groenten en fruit

U kunt ook gebruik maken van onze bestel- en 
bezorgservice, telefoon: 06  - 53 682 282,

e-mail: bestelling@olyerhoekgroenteenfruit.nl

Wij verzorgen ook fruit bij:
Kinderdagverblijven, 

op basisscholen en op het werk

Kijk ook eens op 
www.olyerhoekgroenteenfruit.nl

Olyerhoek
Groente en Fruit



Nieuwe media brengen nieuwe 
manieren om nieuwe bewoners 
te vinden. Via Twitter kwam ik 
in contact met Désirée Battjes, 
na een tweet met de vraag 
of iemand wist wie ik kon 
interviewen voor de #wijkkrant 
#profburgwijk.

Op het moment dat ik haar bezoek op 
de Van ‘t Hoffstraat 46b, woont Désirée 
er net twee weken. Het licht in de gang 
werkt nog niet, een kist met Engelse 
sleutels staat in halletje en de spreek-
woordelijke peer boven de tafel maakt 
het plaatje compleet. “Het meeste is 
gelukkig wel af“, vertelt Désirée. “Dit huis 
paste me direct heel goed. Het is een 
jaren dertig woning en dat was mijn ou-
derlijk huis in Delft ook. Dat glas-in-lood, 
de sfeer, dat voelt goed. Dat is nestgeur 
denk ik.” 
Het sprak haar ook aan dat er geen 
verbouwing nodig was. Het huis was al 
prima gemoderniseerd, met een mooie 
betonnen keuken en er hoefde alleen 
een sausje op de muren. Het enige wat 
ze nieuw heeft laten toevoegen is een, 
zoals haar zoon Gijs dat noemt, ‘huishut’; 
een boomhut, maar dan in de nok van 
het huis. De randvoorwaarden daarvoor 
waren al aanwezig in het huis: een mooie 
hoge vliering. “Ik heb een stevige trap en 
vloer laten maken en nu is het een gewel-

dige hut geworden. En zo hebben we dus 
ook alle drie een eigen kamer.” 

Désirée komt van de Drie October-
straat in Leiden, waar ze met haar man 
woonde. “Sinds kort ben ik gescheiden 
en nu woon ik hier met mijn twee zonen: 
Gijs van zes en Simon van vier. Ze wilde 
graag dichtbij de Lorentzschool blijven 
omdat de kinderen daar op school zitten. 
“Zo blijven ze dicht bij hun vriendjes.”  

Blijvertje
Ze voelt zich zo thuis in Leiden dat ze 
denkt dat ze er nooit meer weggaat. “Ik 
heb hier gestudeerd en heb nu samen 
met mijn ex-man een internetbedrijf in 
de stad. Het is heerlijk om overal steeds 
weer bekenden tegen te komen. Nu ook 
op school weer. Dat geeft een warm 
gevoel. En het is een troostrijke gedachte 
dat we elkaar straks weer allemaal tegen-
komen in de Lorentzhof. Zo’n sociaal 
kader is toch geweldig? Dat maakt dat je 
ook straks niet eenzaam bent.” 

Zelf komt ze oorspronkelijk uit een 
professorengezin. Haar vader was hoog-
leraar in Delft, dus ook wat dat betreft 
is ze op haar plek in de Professorenwijk. 
“Toch moet ik eerlijk toegeven dat ik wel 
een kroeg op loopafstand mis. En geen 
patatboer! Uitgerekend op de plek waar 
je zo’n snackbar verwacht, op station 
Lammenschans, vind je nota bene een 
groenteboer! Als ik honger heb kan ik 
dus geen broodje kroket kopen, maar wel 
een krop sla!” Vriendinnen troosten haar 
gekscherend dat ze in elk geval een hoor-
winkel in de buurt heeft en de thuiszorg. 
Handig voor later…

Er ligt een tekst voor een briefje klaar op 
tafel, dat ze samen met een fotootje van 
haar en haar zonen in de bus bij de buren 
wil doen. “Dat vind ik toch belangrijk, 
om jezelf bekend te maken bij je nieuwe 
buren. Behalve dat ze zichzelf er kort in 
voorstelt, geeft ze ook vast aan dat de 
groene Jaguar in de straat van haar is. 
“Tja,” zegt ze verontschuldigend, “dat 
was nu eenmaal mijn meisjesdroom.” 

Al met al denkt Désirée dat ze het hier 
heel gezellig gaat hebben. Ze heeft al 
kennis gemaakt met de voorzitter van de 
VVE en met de studenten uit het studen-
tenhuis ernaast. “Ze noemen deze straat 
ook wel het ‘gescheiden mensen-straatje’, 
met veel eenoudergezinnen. Dus dat kan 
best gezellig worden.”     <
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‘Ik mis een 
patatboer en 

een kroeg” 

door Monica Wigman

Nieuw in de wijk

Afhaalpunt 
Stadsgids
Wellicht heeft u al gelezen dat de 
gemeente Leiden heeft besloten om de 
Stadsgids niet meer bij de bewoners 
thuis te bezorgen. U kunt de Stadsgids 
nu ophalen op verschillende plekken 
in Leiden, waaronder alle locaties 
van Libertas Leiden. Inwoners van de 
Professoren- en Burgemeesterswijk 
en Rijndijkbuurt kunnen terecht bij 

Zorgcentrum 
Lorentzhof en 
buurtcentrum 
Matilo.   <



vast zat. Later sprongen we van de hoge 
veer en doken we van de lage. Mijn vrien-
dinnetje Huke durfde alles en dook van 
de hoge. ‘Nou jij’, zei ze, ‘om een gevulde 
koek’. En daar ging ik.” 
Ze was toen een jaar of veertien, in 
de jaren dertig dus. Helaas moest het 
zwembad sluiten vanwege een uitbraak 
van de ziekte van Weil, een ziekte die 
wordt veroorzaakt door rattenurine 
(augustus 1934). 

Waffa
Jaren later was het weer een rat die 
ergens een eind aan maakte. Ze trof het 
beest aan in de poppenwagen van haar 
dochter, in het souterrain van hun ge-
deelde woning op het chique Plantsoen. 
De reinigingsdienst kwam, en mevrouw 
Gründemann hoorde hoe de rat achter 
de gesloten deur van het berghok schril 
piepend om het leven kwam. Ze had het 

helemaal gehad en wilde weg. Er zaten 
schimmels in de kasten en op de grond. Je 
keek tegen een blinde muur aan. Het was 
een heel gedoe om de kinderbox 
boven in de zon te zetten. Als je thuis-
kwam moest je de kinderwagen drie 
trapjes op sjouwen, nadat je je peuter 
boven bij de deur had neergezet. Jufrouw 
van Waveren, bij wie ze inwoonden, zag 
het gezin met lede ogen vertrekken. De 
kinderen noemden haar Waffa en als ze 
thuiskwam van haar werk mochten ze bij 
haar op de sofa neerploffen. “Jongens, laat 
Waffa nou even uitrusten”, ging het, als ze 
met de fiets de gang in kwam. Ze hoorde 
gewoon bij de familie en nam de kinderen 
mee naar V&D, waar ze een abonnement 
had op de lunch. “Het was geven en 
nemen”, vertelt mevrouw Gründemann. 
“Mijn man trok ’s ochtends vroeg de voor-
deur met een dreun achter zich dicht, en 
zij draaide ’s avonds laat muziek.”

Een lang leven 
in de wijk

Hanneke (van de wijkbestuur) 
geeft me de tip eens haar 
‘tante Tootje’ te interviewen. 
Mevrouw Gründemann-
Plouvier (92) woont al haar
hele leven aan de grenzen 
van onze wijk. Haar 
buurtherinneringen aan een 
verdwenen zwembad, een 
koekfabriek, dienstmeisjes 
en de tuinman. 

Een van de eerste dingen die mevrouw 
Gründemann zich herinnert uit onze wijk 
is het zwembad dat schuin tegenover de 
molen lag, in een inham in het Kanaal. 
Er was een dames- en herenbad en een 
kinderbadje en er was een duikplank. 
“Ik heb er leren zwemmen van meneer 
Varkenvisser, in het damesbad. Meneer 
Hutjeson deed de herenkant. Lang niet 
alle kinderen leerden zwemmen hoor, 
maar in ons gezin hoorde het erbij. 
Meneer Varkenvisser liep op een brede 
plank naast het bad en jij had een brede 
band om je middel waar zijn hengel aan 

• Ook in het RAL, een bericht in het Leids 

Dagblad, 31-8-1934, zweminrichting nabij 

den Hoge Rijndijk moet sluiten vanwege ziekte 

van Weil. Zoeken op: zweminrichting Weil.

• Op het ijs voor het huis aan de Kanaalweg.
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Over het ijs naar Allemansgeest
Ondanks smeekbedes van Waffa besloten 
ze in 1954 te verhuizen en werden zij, 
haar man en drie kinderen de eerste be-
woners van de eensgezinswoningen aan 
de Kanaalweg. Een gelukje, want ze had-
den via kennissen gehoord dat er huizen 
gebouwd zouden worden, en konden als 
een van de eersten reageren. Het was een 
fijne plek voor een gezin. In de winter 
van 1956 konden ze met de slee over het 
ijs naar Allemansgeest, toen een een-
voudig café-restaurant met een koek en 
zopie. Het huis had centrale verwarming 
(met een centrale haard in de huiskamer) 
en een douche. Op het Plantsoen hadden 
ze wel een grote badkamer gehad, maar 
er was alleen een bad op pootjes. 

Jeugdjaren
In de ‘Plantsoen-tijd’ ging mevrouw 
Gründemann ook nog wel eens douchen 
bij haar ouders op de Hoge Rijndijk (een 
paar huizen voorbij het Bonaventura-
college). Ze schaamt zich een beetje om 
over haar ouderlijk huis te vertellen. Het 
was namelijk ruim met een flinke tuin, en 
ze hadden een meisje voor de kinderen 
en een tuinman in dienst. Ze speelde er 
op het grindpaadje in de achtertuin. De 
tuinman kweekte er onder andere aard-
beien, conference peren en appels. 
“Mijn moeder was heel veel tijd kwijt met 
het inmaken van al het fruit. De potten 
gingen in een enorme weckketel. 
’s Winters aten we ingemaakte tuinbonen 
en sperziebonen. Het kindermeisje heette 
Marie Kienjet en er was een meisje voor 
dag en nacht.” Mevrouw Gründemann 
herinnert zich dat ze met Marie ging 
touwtjespringen. ‘In spring, de bocht 
gaat in, uit spuit, de bocht gaat uit’. 
Haar vader had een schoenenzaak in de 
Maarmansteeg; hofleverancier Paanacker 
& co. De kinderen mochten er een paar 

keer per jaar schoenen uitzoeken. Die 
werden dan door de broer van Marie 
Kienjet thuis bezorgd, in een fiets met 
een grote mand aan het stuur. De lagere 
school stond op het Levendaal, dat toen 
nog een gracht had. Het was naar lopen, 
dat Levendaal, er waren smalle stukjes 
met kleine steentjes en een heel stuk 
met grote keien. Onderweg stopte ze 
wel eens om belletje te trekken bij de 
Dekenfabriek. En dan snel de hoek om, 
de Rijnstraat in. 
Aan het einde van de straat, voor de 
Wilhelminabrug, was de eindhalte van de 
Blauwe tram. Mevrouw Gründemann 
herinnert zich nog goed hoe ze later 
iedere dag de tram nam naar Den Haag, 
samen met een vriendinnetje. Ze ging 
naar het katholiek meisjeslyceum Edith 
Stein. In Leiden was geen katholiek 
voortgezet onderwijs voor meisjes, en 
via pastoor Beukers was geregeld dat ze 
met de dochter van de nieuwe dokter 
mee naar school kon. Het betekende drie 
keer in de week om half acht de deur uit 
en om zes uur weer thuis.
Zondags ging het gezin lopend naar de 
Petruskerk op de Langebrug, alhoewel de 
vader van mevrouw Gründeman als een 
van de weinigen in de straat een auto 
bezat. De eigenaar van de autozaak, dhr. 
Questro, leerde haar vader rijden, zo ging 
dat in die tijd. “Naar de zaak ging vader 
met de tram, want ook toen al kon hij in 
de stad zijn auto niet kwijt.” Die auto was 
echt een luxeartikel en werd voorname-
lijk gebruikt om met het hele gezin naar 
België op vakantie te gaan. ”We pasten 
er ook niet altijd in. ’Jullie hebben jonge 
benen, gaan jullie maar lopen’, zei mijn 
vader dan.” 

Tennis
In haar vrije tijd leerde mevrouw 
Gründemann tennissen, een sport die 
ze tot haar tachtigste jaar heeft volge-
houden. Ze begon bij de vereniging 
Leidse Hout, later aan de Haagweg. In 
1957 kwamen er tennisbanen in de 
wijk. Na de Middelbare school wilde 
ze dolgraag naar de academie voor 
lichamelijke opvoeding, maar de dokter 
raadde het haar ouders af, omdat ze als 
vijfjarig kind ernstig ziek was geweest. 
Ze vindt het nog steeds erg jammer dat 
ze er niet heen mocht. In plaats daarvan 
werd ze assistent van een tandarts op 
het Rapenburg. “Ook best leuk hoor, ik 
heb het daar erg naar mijn zin gehad. 
Naast de stoel staan, alles klaarzetten en 
prepareren en natuurlijk bange kinderen 
geruststellen.” 

Toen de kinderen groot waren werd ze 
erg actief in het vrijwilligerswerk en zat 
ze jarenlang in het bestuur van de UVV 
(Unie Vrouwlijke Vrijwilligers, later ‘Unie 
van Vrijwilligers’). Ze is trots op wat het 
UVV allemaal heeft geregeld. Zo speelde 
het een belangrijke rol bij het opzetten 
van het bevolkingsonderzoek naar borst-
kanker.

Koekfabriek ‘De Bij’
“Het leven van mijn moeder heeft zich 
voor het belangrijkste deel afgespeeld 
in het gebiedje tussen de Hoge Rijndijk, 
het Plantsoen en de Kanaalweg”, zegt 
haar dochter Ineke, “Net als dat van mijn 
vader trouwens, die opgroeide op de 
Lorentzkade.” Ze is bij het interview aan-
wezig om haar moeder te ondersteunen. 
Want mevrouw Gründemann is al 
92 en is onzeker of ze het nog wel kan. 
Ze heeft enkele herinneringen als geheu-
gensteun op een briefje genoteerd. Naast 

het zwembad in het Kanaal herinnert ze 
zich ook nog koekfabriek ‘De Bij’. Deze 
stond ter hoogte van de huidige Room-
burgerlaan. Als jong meisje ging ze met 
haar zus wel eens op zondagmiddag een 
eind wandelen, over een smal pad door 
de weilanden achter het huis. Dan kwa-
men ze ook langs de koekfabriek. 
Ik probeer me voor te stellen waar het 
zwembad en de koekfabriek precies 
gestaan moeten hebben en hoe ze er 
uit moeten hebben gezien. Het lukt niet 
echt. Er staan te veel huizen in de weg. 
De Professorenwijk achter het ouderlijk 
huis, en de nieuwbouwwijk Roomburg in 
de buurt van het zwembad van badmees-
ter Varkenvisser. Mevrouw Gründemann 
is de enige constante factor.  <

Wilt u meedoen aan de rubriek buurt-

herinneringen? Stuur dan een mail naar 

buurtherinneringen@gesineke.nl, of een 

briefje naar de redactie van de wijkkrant.

• De vader van mevrouw Gründemann in de 

deuropening van de Blauwe tram op de Hoge 

Rijndijk.

• Koekfabriek ‘De Bij’, 1920 (foto: regionaal 

archief Leiden)
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Voor eventjes woon ik in Ierland. Ons 
huis ligt in de Owenreagh Valley, op het 
schiereiland Iveragh, beter bekend als de 
Ring of Kerry. Het is hier stil, ‘s nachts is 
het donker en de dichtstbijzijnde buren 
wonen een paar honderd meter verderop. 
Om warm te blijven branden we turfblok-
ken in de kachel. Het huis heet Graigue-
nagreana, ‘zon op de rots’. 
Veel zon hebben we nog niet gehad, 
maar rotsig is het zeker. Direct achter 
het huis ligt een kale berg, bezaaid met 
rotsblokken. Voor ons huis baant de 
Owenreagh River zich een weg tussen de 
rotsblokken door. Om het huis veel bo-
men en met mos begroeide rotsblokken. 
Soms komt er een schaap langs. Eén keer 
een ree. Veel te tuinieren valt hier niet. 
Langs de kust is er ook nog het probleem 
van de stevige zoute zeewind vanaf de 
Atlantische Oceaan. Maar wie heeft er 
behoefte aan een tuin als de natuur om je 
heen zo overweldigend is?
Zo lijken veel Ieren er ook over te den-
ken. Hoewel er ruimte genoeg is, wordt 
er weinig getuinierd. De bungalows, 
waarvan er zo veel gebouwd zijn toen 
het nog goed ging met Ierland, liggen 
meestal midden op een asfaltvlakte. 
Soms is er ook nog wat gras, of zijn er 
een paar struiken. Een muurtje in de 
kleur van het huis ter afscheiding van de 
weg, en aan weerszijden van de toe-
gangspoort een fiere adelaar. Of leeuw. 

Wilde bloemen
Wel zijn er veel wilde bloemen. Nu 
bloeien er maartse viooltjes en primula’s. 
Overal zie je het frisse groen van 
crocosmia. Bij ons is dat een delicate 
tuinplant, maar hier groeit hij overal 
langs de wegen. De rozetten van het 

vingerhoedskruid staan op het punt 
om hun toortsen omhoog te sturen. 
De fuchsia’s beginnen uit te lopen. De 
gunnera’s, die hier als een verderfelijk 
onkruid worden beschouwd, ontplooien 
hun nieuwe bladeren.
De gewone Ier tuiniert dan misschien 
niet, maar rond grote landhuizen zijn 
vaak wel prachtige tuinen aangelegd. 
Een voorbeeld van zo’n tuin is Derreen, 
op het schiereiland Beara. Derreen is in 
1657 door Oliver Cromwell geschonken 
aan zijn lijfarts, Sir William Petty. In 1866 
is een van zijn nazaten begonnen met 
de aanleg van de tuin. Waar eerst alleen 
maar kale rotsen waren en de enige be-
groeiing bestond uit struikeiken, ligt nu 
een volwassen bostuin aan een beschutte 
baai. Op de kiezelstranden zijn vaak 
zeehonden te zien. 
Het vochtige en milde klimaat is uiter-
mate geschikt voor allerlei mediterrane 
en subtropische planten. Heesters als 
Camellia, Myrtus en Arbutus unedo, de 
aardbeiboom, voelen zich hier duidelijk 
thuis. Ook de bamboe groeit weelderig. 
Er zijn veel verschillende rododendrons, 
waarvan Rhododendron arboreum wel 
de meest indrukwekkende is. Overal in 
de tuin groeien ze boomhoog met een 
wirwar van dikke stammen. Jammer 
genoeg bezochten wij de tuin nadat het 
net, tamelijk ongewoon voor Ierland in 
maart, zeven graden gevroren had ‘s 
nachts. Veel bloemen waren afgevallen of 
bruin verkleurd. De aangeplante bomen 
bestaan vooral uit coniferen, wat de tuin 
wel een beetje somber maakt. De loof-
bomen zien grijs van de korstmossen. 

Op de bodem groeien allerlei mossen 
en varentjes.

Beroemd
Het beroemdst is de tuin om zijn 
boomvarens. Ze zijn hier zo in hun 
element dat ze zich zelfs uitzaaien. 
De boomvaren, Dicksonia antarctica, is 
net als de Ginkgo, een levend fossiel. 
In prehistorische tijden was hij algemeen 
in grote delen van de wereld, maar nu 
komt hij alleen nog voor in Zuidoost-
Australië en Tasmanië. Het zijn 
wintergroene varens die op een steeds 
hoger wordende stam groeien, tot wel 
vijf meter hoog. De enkele krans van 
bladeren kan een diameter van zes meter 
krijgen. Honderden jaren oud kunnen ze 
worden. 
In een vochtig beschaduwd laantje, de 
King’s Oozy, staan de meeste. Als je daar 
loopt tussen die enorme planten, en de 
met mos begroeide stenen, zou het je 
niet verbazen als een dinosaurus je pad 
zou kruisen.
Hoe mooi en bijzonder de tuin van 
Derreen en de Ierse landschappen ook 
zijn, toch verheug ik me er op weer thuis 
te komen in mei en weer te tuinieren 
in mijn eigen tuin, tussen mijn eigen 
geliefde vaste planten.   <



30
k ijk  ook eens  op w w w.profburgwi jk .n l

Keurslager Ed Nozeman

Bloemenshop Rozemarijn

Drogisterij/Parfumerie 
van Harteveld

Tandprothetische 
praktijk R. Brouwer

Elly’s Beestenboel

Huidverzorgingsstudio 
Ineke de Graaf

Weydeland 
Kaasspeciaalzaak

Marthy’s Haarstudio

Drankenhandel Leiden



31
de wi jk k rant       apr i l  2013

Acht jaar 
blokken achter 
rode baksteen

Na de Tweede Wereldoorlog werd 
Nederland weer opgebouwd en groeide 
de bevolking gestaag. Dat gold ook 
voor Leiden en dus ook voor onze 
wijk. Die bevolkingsgroei noopte het 
gemeentebestuur tot de bouw van 
nieuwe scholen. Als gevolg van een 
handelsovereenkomst met Finland 
werden er tussen 1948 en 1950 zo’n 115 
houten schooltjes in Nederland gebouwd, 
de zgn. Finse Scholen. Allemaal hetzelfde 
type. In onze wijk stonden vier van deze 
scholen waarvan er één onderdak bood 
aan de Lorentzschool. Eén van deze 
scholen degene die aan het begin van de 
Lorentzkade staat is bewaard gebleven 
en functioneert inmiddels niet meer als 
school, maar is nog wel een aanwinst 
voor onze wijk. De andere zijn ‘onder 
verdachte omstandigheden’ in vlammen 
opgegaan.

De wijk barstte anno 1950 bijna uit zijn 
voegen van de scholen (in vergelijking 
met heden ten dage). Van deze scholen
zijn er nog vijf over, twee voor het mid-
delbaar onderwijs – het Bonaventura 
College en het Stedelijk Gymnasium – en 
drie voor het basisonderwijs. Gezamen-
lijk goed voor zo’n kleine 1850 groep 
1 t/m 8 leerlingen. 
De openbare Lorentzschool is de oudste 
van het stel en heeft de meeste school-
gangers. De protestants-christelijke 
school Roomburg is de kleinste. De 
rooms-katholieke St. Josephschool is in 
de laatste decennia het snelst gegroeid 
waardoor deze moest uitkijken naar 
een groter onderkomen. Inmiddels is 

er een prachtig nieuw schoolgebouw in 
de Oppenheimstraat gebouwd. Ook het 
gebouw van de Lorentz ‘ruikt nog naar 
nieuw’. 
In 1994 betrok Roomburg een nieuw 
gebouw, in 2008 de Lorentzschool en in 
2011 de St. Josephschool. Deze school-
gebouwen hebben een aantal dingen 
gemeen, zoals hun locatie (omgeving Van 
Vollenhovenkade), hun strakke, ietwat 
sobere exterieur en het belangrijkste 
gebruikte materiaal: rode baksteen. 
Van binnen zijn deze gebouwen een 
toonbeeld van modern schoolinterieur: 
ruim, speels, kleurrijk en overzichtelijk. 
Aan alle moderne en toekomstige vormen 
van energie- en materiaalbesparing is 
gedacht. Dit om het kind in een zo veilig 
mogelijke omgeving zijn of haar leer-
plicht als aangenaam te laten ervaren. 

De protestants-christelijke basisschool 
Roomburg ontstond uit de fusie in 1985 
van de gereformeerde Zuiderparkschool 
(1952, Asserstraat) en de Zonnebloem 
(kleuterschool aan de overkant). Na 
de sloop van de Zuiderparkschool 
werden in de Asserstraat woningen 
gebouwd. Ernaast verrees de huidige 
school. De architect was Van Reijzen en 
Verbeek te Leiden, inmiddels verbonden 
aan architectenbureau Jorissen 
Simonetti te Rijsen. Dat bureau is weer 
verantwoordelijk voor het ontwerp van 
de nieuwe St. Josephschool. Het is door 
Huurman gebouwd op dezelfde plaats 
als waar in 1959 het vorige gebouw in 
gebruik werd genomen. 
De Lorentzschool begon zijn 

geschiedenis zoals gezegd in een 
Finse school aan de Lorenzkade 
hoek huidige Beijerincklaan. Na wat 
omzwervingen in de wijk werd in 
1987 een definitieve locatie gevonden 
aan de Van Vollenhovenkade. Al snel 
bleek die te klein en na enkele jaren 
‘geknoei’ met dependances staat er 
nu, sinds 2008, een gebouw dat aan 
alle wensen voldoet. Atelier PRO uit 
Den Haag is verantwoordelijk voor het 
ontwerp dat door bouwbedrijf Niersman 
is verwezenlijkt, als onderdeel van 
een groter project dat ook een BSO en 
woningen behelst. Vooralsnog heeft dat 
(nog) geen vorm gekregen.    <

Bronnen:

• Leidsch Dagblad

• Van stadspolder tot beschermd stadsgezicht 

(ver Prof. en Burg. wijk)

• Wikipedia

• www.roomburg.pcsleiden.nl/

• www.lorentzschool.nl/

• www.josephschool.nl/

• www.bouwregister.nl/

Foto’s:

• Hans Adema

• Van boven naar onder:

- Roomburgschool
- Lorentzschool

- St. Josephschool
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Als ik op een zwoele 
zomeravond in de achtertuin zit 
word ik soms geprikkeld door 
een heerlijke geur. Dan weet 
ik dat de gewone kamperfoelie 
(Lonicera caprifolium L.) in 
mijn voortuin bloeit en geurt. 
Vaak loop ik even naar voren 
om van die geur te genieten. 
Ik heb in de voortuin pal langs 
de straat (Meijerskade 14) een 
kamperfoelie door een lijsterbes 
(Sorbus aucuparia L.) laten 
klimmen, dat is mooi!

 
Kamperfoelie in de tuin 
Kamperfoelie is een liaan die door bomen 
en struiken klimt. In 1987 plantte ik in 
mijn voortuin de lijsterbes en circa twee 
jaar later zette ik er een kamperfoelie bij. 
Evenwijdig aan de stam van de lijsterbes 
is in de loop der jaren een fiks lianen-
vlechtwerk opgebouwd. Jonge twijgen 
(die als stekken kunnen worden gebruikt) 
verhouten als zij ouder worden. Dat ver-
houten is goed zichtbaar. Jonge bomen 
kunnen door zo’n vlechtwerk worden ver-
stikt. Natuurlijk wist ik – als bioloog – wel 
dat dit niet echt goed voor het boompje 
zou zijn maar ik hield de planten altijd 
in de gaten. Ik geniet van de combinatie 
van die twee die ook vaak in de duinen te 
zien is. Mijn boompje heeft ondanks mijn 
aandacht en snoeiwerk mogelijk wel wat 
problemen met die klimmer. 

Er is echter nog een andere plaaggeest 
langs gekomen: perenvuur. Bacterievuur 
(perenvuur) is een zeer besmettelijke 
ziekte waarvoor sommige boomsoorten 
(vooral vruchtbomen) heel gevoelig zijn. 
Het begint met bruinwordende uiteinden 
van twijgen en eindigt met het afster-
ven van de boom. En dat is nu aan de 
hand. Gelukkig zal er – als de lijsterbes 
is ingestort – een kluwen van kamperfoe-
lie achterblijven die daar nog jaren kan 
groeien. De donkergroene, eivormige bla-
deren (4-10 cm lang) van de kamperfoe-
lie staan tegenover elkaar in tweetallen 
langs de stengel. De bloei (juni tot ver 
in het najaar) lokt diverse (vooral nacht) 
vlinders, hommels en andere insecten. 
Zelfs bepaalde kleine muisjes bezoeken 
kamperfoelie. 

Bloei en giftige zaden
Waarom is de kamperfoelie alleen ’s 
avonds te ruiken? In het boek Meijendel, 
duin-water-leven (Croin Michielsen, N. 
(red.), 1974. Uitg. W. van der Hoeve, Den 
Haag/Baarn,) wordt geschreven over de 
bloei van de boskamperfoelie L. pericly-
menum L.: ‘De bloemen zijn echte lepi-
dopteren [vlinder]-bloemen, met een lan-
ge, in vijf slippen eindigende kroonbuis, 
en met diep liggende nectar. Door hun 
lichte kleur en sterke geur zijn ze vooral 
op nachtelijk bezoek ingesteld. De knop-
pen openen zich overdag meestal pas 
laat in de middag; vier van de vijf kroon-
slippen vormen tezamen de bovenlip, de 
vijfde de onderlip en daartussen komt 
de knopvormige stempel juist even naar 
buiten. Dan, tegen de zonsondergang, 
wijken boven- en onderlip uiteen en gaan 
de meeldraden met hun helmknoppen 
vóór de opening staan. De stamper is 
langer en naar beneden gericht. Dit is het 
mannelijke stadium, waarin de bloem de 
eerste nacht doorbrengt. Aan het begin 
van de tweede dag wisselen meeldraden 
en stamper van plaats en in de loop van 
de dag krult de bovenlip achterover, 
waardoor de bloem in haar tweede, het 
vrouwelijke stadium komt. Hierin blijft 
zij de tweede nacht en soms ook nog de 
derde dag. De bloemen zijn protandrisch, 
met andere woorden: de meeldraden zijn 
eerder rijp dan de stamper, hetgeen de 
kruisbestuiving bevordert’. 
De bloei van de gewone kamperfoelie 
verloopt op dezelfde wijze. Die plant 
hoort thuis in Zuidoost-Europa en 
West-Azië. De bloemen van deze soort 
zijn geelachtig wit of, van buiten vaak 
roodachtig; de bossoort is iets geelach-
tiger dan de gewone kamperfoelie. De 
bloemen van de gewone plant vormen 
schijnkransen en zitten in een hoofdje, 
dat is niet het geval met de bossoort. De 
plant vormt trosjes rode giftige bessen. 
Over de giftigheid daarvan bestaat ondui-
delijkheid. Zangvogels hebben er geen 
last van, dit in tegenstelling tot koeien en 
paarden. Kinderen krijgen er buikpijn van 
en gaan braken. Na twee dagen schijnt er 

Een geurende klimmer, 
de gewone kamperfoelie

J.C. Bloem (1887-1966) in Kamperfoelie 

“Omdat ik aan de geur 
dacht, zwoel en lauw,
Die van de kamperfoelie 
zich losmaakte
Bij ’t stijgen van de 
zomeravond.”
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herstel op te treden maar een overmaat 
aan bessen eten is absoluut gevaarlijk 
(M. De Cleene,1983. Giftige plantengids, 
Tirion). Volgens de Chemisch Oecologi-
sche Flora van Nederland en België
(Van Genderen, H., L.M. Schoonhoven 
& A. Fuchs, 1996. KNNV uitgeverij) 
bevatten vertegenwoordigers van de 
Caprifoliaceae blauwzuur. Herbivoren 
hebben – in tegenstelling tot vogels – 
tanden waarmee zij pitten, met daarin 

mogelijk de giftige stoffen, uit bessen 
kunnen vermalen. Dat kan verklaren 
waarom zij wel en vogels minder 
gemakkelijk vergiftigd worden. 
Kamperfoelie kan worden gebruikt 
voor medicijnen. In het jaar 77 schreef 
de Griek Pedanius Dioscorides (+40-

90 Chr.), auteur van het farmaceutisch 
werk Materia Medica, over de gunstige 
werking van een drankje, gemaakt van de 
zaden, op nierkwalen en vermoeidheid. 
Ook bij hoofdpijn, longinfecties en astma 
werd toen kamperfoelie gebruikt. In 
China worden zowel de bloemen als de 
bladeren voor medicinale doeleinden 
gebruikt en gedronken als thee.

Kamperfoeliefamilie
De geslachtsnaam Lonicera van de 
kamperfoelie verwijst naar de Duitse 
botanicus Adam Lonitzer (1528-1586). 
Hij kreeg reeds op zestienjarige leeftijd 
zijn wetenschappelijke graad. In 1577 
publiceerde hij een groot kruidenboek. 
Om hem te eren is dit geslacht naar 
hem genoemd. De bloemen van de 
kamperfoeliefamilie (de Caprifoliaceae) 
zijn hoornvormig. Tot deze familie 
behoren onder meere ook de sneeuwbes 
(Symphoricarpos spp.) en de valeriaan 
(Valeriana spp.). De familie is naar 
geiten genoemd waarmee verwezen 
wordt naar de hoornen van deze dieren. 
Zowel in de naam van deze familie als 
in de geslachtsnaam Caprifolium is dit 
‘hoorn’ terug te vinden want het Latijnse 
woord caper is bok, capra is geit. 
Folium is blad. Caprifolium betekent dus 
geitenblad. 
De soortnaam van de boskamperfoelie is 
periclymenum. Peri betekent rondom en 
dit kan duiden op de schijnkransen van 
de bloemen. Clymenum is de ‘Latinizering 
van den ouden Gr. [Griekse] naam 
klumenon, waarmede een plant werd 
aangeduid, welker identiteit niet vast 
staat’ (Zie Backer, C.A., 2000. Verklarend 
woordenboek van wetenschappelijke 
plantennamen, Veen, Amsterdam). 
Op internet is op diverse plaatsen te 
lezen dat Periclymenum de naam is van 

een Griekse argonaut, een god, die de 
mogelijkheid had zijn lichaam van vorm 
te laten veranderen, vergelijkbaar met 
het ‘slingeren’ van de kamperfoelie. V.H. 
Heywoord schrijft in 1979 (Bloeiende 
planten van de wereld. Elsevier, 
Amsterdam/Brussel). ‘De Caprifoliaceae 
zijn een weinig omvangrijke familie 
van voornamelijk kleine bomen en 
struiken, waaronder diverse klimmers 
en algemene sierplanten van tuinen in 
gematigde streken, in het bijzonder de 
vele Lonicera-soorten. Ofschoon over het 
algemeen in de gehele wereld verspreid, 
is de familie het rijkst vertegenwoordigd 
in gematigde delen van oostelijk Noord-
Amerika, en oostelijk Azië, en blijkbaar 
afwezig in tropisch en zuidelijk Afrika. 
Het zijn meestal bomen of struiken, 
met een aantal lianen zoals sommige 
Lonicera-soorten’. De familie bevat circa 
vijfhonderd soorten. In november 2012 
was ik in Sydney, Australië en daar rook 
ik een bekende geur. In een bloemperk 
zag ik een prachtige plant bloeien: de 
Japanse Honeysuckle (Lonicera japonica 
Thunb.) was aangeplant. Hij is in diverse 
landen ingevoerd, ook in Nederland. 
Niet overal is men er blij mee. In Nieuw-
Zeeland is het een plaagorganisme 

advertentie

geworden die moet worden bestreden. 

Mooie kamperfoelie
Ik houd van kamperfoelie. Ik was zo’n 
tien jaar oud toen mijn vader na een 
autotocht thuiskwam en mij een bloem 
van de kamperfoelie gaf. Die prachtige 
bloem had ik nog nooit eerder gezien. 
Ik heb hem nog, ingeplakt in een plan-
tenschriftje. En denk daaraan als ik – op 
dezelfde wijze als Ida Gerhardt (1905-
1997) in Zeven maal om de aarde te 
gaan – de avond beleef:

En in de avond te wachten

de bevende witte vlinders;

de kamperfoelie gaat open.

   

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

Folder op aanvraag
<
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In het westen is de laatste decennia het 
aantal mensen dat Arabisch spreekt sterk 
toegenomen. Voor de westerling is deze 
taal moeilijk te begrijpen. Waarschijnlijk 
omdat het Arabisch toch wel erg afwijkt 
van wat wij op school geleerd hebben. 
Alleen al het feit dat het Arabisch schrift 
van rechts naar links geschreven en 
gelezen wordt is een moeilijk te nemen 
hobbel. Om nog maar te zwijgen over 
de totaal verschillende tekens en 
grammatica. Toch is Arabisch niet echt 
nieuw voor ons; bijna vanaf het begin 
van de Leidse universiteitsgeschiedenis 
worden er al studies naar het Arabisch 
gedaan. Veelal onder de noemer oosterse 
talen of Semitische talen (een soort 
oer-Arabisch, waar ook andere talen 
uit ontstaan zijn). De studie van deze 
oosterse talen – en dan met name de 
Arabische – werd gedaan door een aantal 
illustere personen die in de loop der 

eeuwen de universiteit hebben bevolkt. 
Eén ervan is de hoofdpersoon van dit 
artikel: Reinhart Pieter Anne Dozy.

De geschiedenis van de Leidse arabisten 
begint bij Thomas van Erpenius (1584-
1624). Na een rondreis langs een aantal 
invloedrijke Europese universiteiten, 
komt hij in 1612 terug in Leiden als 
hoogleraar Hebreeuws. Aanvankelijk is 
zijn gebied godgeleerdheid en oosterse 
talen. Hij stierf zeer jong aan de pest en 
is begraven in de Pieterskerk.
 
Levinus Warner (1619-1665) studeerde 
ook theologie en oosterse talen, maar 
slaat na zijn studie een andere weg in 
(onder meer handel met Turkije), bedankt 
voor een professoraat Hebreeuws 
te Leiden, maar schenkt (na zijn 
vroege dood) de universiteit wel zijn 
verzameling oosterse geschriften, het 

zogenaamd Warneriaans Legaat.
Jacobus Golius (1596-1667) was een 
alleskunner: sterrenkundige, wiskundige 
en geneeskundige. Zijn sterrenkundige 
kant brengt hem via het Grieks tot de 
studie Arabisch. Naast de oprichting van 
de sterrenwacht (observatiegebouwtje op 
het dak van de universiteit) heeft hij veel 
betekend voor de oosterse studie, alleen 
al omdat hij in het bezit was van zeer 
bijzondere oosterse manuscripten.
 
Dan verschijnen er drie generaties 
Schultens op het oriëntalistentoneel. 
Albert Schultens (1686-1750), die na 
een aantal omzwervingen in 1732 in 
Leiden terecht komt, zijn zoon Joannes 
Jacob Schultens (1716-1778), die in 
1744 vaders taak ter handen neemt om 
die later weer af te staan aan zijn zoon: 
Hendrik Albert Schultens (1749-1793). 
Vooral deze laatste heeft veel voor onze 

Reinhart Pieter Anne Dozy
In deze rubriek wordt een 
professor uitgelicht naar wie een 
straat in onze wijk is genoemd. 
Deze keer is het Reinhart Pieter 
Anne Dozy.
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stad en universiteit betekend.
Hierna volgen Hendrik Arent Hamaker 
(1789-1835) en diens zoon Hendrik 
Gerard Hamaker (1819-1892). De eerste 
werd hier hoogleraar en begon als één 
van de eersten aan de studie Sanskriet, 
tot dan toe nog vrij onbekend in het 
westen. De tweede heeft door zijn 
slechte gezondheidstoestand nooit een 
leerstoel bestegen. Hij gaf overigens wel 
privaatlessen. 
Bovengenoemde personen hebben 
vrijwel allemaal tot taak gehad het 
Warneriaanse Legaat te bewaken! Dat 
geldt ook voor Reinhart Pieter Anne 
Dozy.

Uitzonderlijk talent
Dozy is geboren in Leiden op 21 februari 
1820. Zijn vader is een vooraanstaand 
arts en beschikt over voldoende financiën 
om zoonlief een gedegen opleiding te 
kunnen geven. Ook na Dozy’s promotie 
zijn er voldoende middelen om verder te 
leren. Aanvankelijk is de studierichting 
Semitische talen. Door zijn uitzonderlijk 
talent wordt hij al op 23-jarige leeftijd 
bekroond, naar aanleiding van een 
prijsvraag die was uitgeschreven 
door het Koninklijk Instituut. Het 
onderwerp: een woordenboek over 
de kledingstukken van Arabieren 
(‘Dictionnaire detaille des noms des 
vetements chez les Arabes’). Het werk 
is twee jaar later officieel uitgegeven. 
Direct na zijn promotie wordt hem het 
eerder genoemde Warneriaans Legaat 
toevertrouwd.

Huwelijk 
Ook in de privésfeer gaat het voor 
de wind. Op 3 juli 1844 zet hij zijn 
vrijgezellenbestaan om in een huwelijk 
met Maria Caroline van Goor den 
Oosterlingh, een Zaltbommelse schone. 
De plicht blijft ook roepen en een studie 
naar de middeleeuwse geschiedenis 
van Spanje vraagt zijn aandacht. Deze 
periode in de Spaanse geschiedenis is 
verweven met de Arabische, Spanje 
is namelijk lange tijd bezet geweest 
door de Moren (een Noord-Afrikaans 
Berbers-Arabisch volk die in 711 naar 
Zuid-Europa trokken en bijna geheel 
Spanje bezette). Deze studie leidt ertoe 
dat Thorbecke hem op een vrijgekomen 
leerstoel algemene geschiedenis wil 
hebben. Maar de Leidse curatoren 
protesteren hevig, omdat zij van de 
gedachte uitgingen dat Dozy een 
letterkundige was. Thorbecke drukt 
zijn zin door en Dozy wordt in 1850 

benoemd tot buitengewoon hoogleraar 
algemene geschiedenis als opvolger van 
Prof. Peerlkamp. 
Hoewel zijn hart in het oosten lag gaf hij 
onder meer ook colleges Amerikaanse 
geschiedenis, een bijkomstigheid die 
hem overigens niet tot last is geweest. 
Vooral zijn kennis van Spanje kwam 
goed van pas en over het algemeen 
bestonden zijn lessen uit een zeer divers 
aantal onderwerpen. Hij was overigens 
niet de makkelijkste. Zijn lessen en 

examens werden als zeer zwaar ervaren 
door zijn studenten. Hij wilde zijn 
toehoorders nogal eens verrassen met 
onaangekondigde overhoringen, vooral 
de test over de vergaarde kennis van 
het afgelopen studiejaar waren bij 
zijn leerlingen berucht. Dozy vormde 
met mensen als Kern en Fruin een 
groepje spraakmakende individuen 
binnen de Leidse universiteit. Dozy’s 
buitengewoon professoraat werd dan 
ook al snel omgezet naar een gewoon, 
met als taak de middeleeuwse en nieuwe 
geschiedenis.
 
Belangrijke titels 
Dozy gaf tijdens zijn leven een aantal 
zeer belangrijke titels uit. Werken als 
‘Scriptum Arabum loci de Abbadidis’ 
(3 dln, 1846, 1852, 1863), ‘Islamisme’ 
(1863) en ‘Histoire des Musulmans 
d’Espagne’ (1861) behoren tot de 
beste die hij gemaakt heeft. Naast 
deze officiële stukken heeft Dozy veel 
artikelen voor onder meer De Gids 
geschreven. 
Dozy’s laatste grote werk is ‘Supplement 
aux dictionnaires Arabes’, een lexicon die 
geheel is samengesteld door onderzoek 
uit eigen verzamelde, zeer uitgebreide 
lectuur. Zijn onafgemaakte werk 
(‘Catalogus der oosterse handschriften’) 
is na zijn dood door een van zijn beste 
leerlingen, M. J. de Goeje, voltooid. 

Overlijden
Zijn dood komt op betrekkelijk jonge 
leeftijd. Na twee jaren ziekte overlijdt hij 
op 63-jarige leeftijd in zijn woonplaats 
Leiden. 

Enkele dagen na deze fatale zondag 
de 29ste april 1883 is zijn stoffelijk 
overschot op de Groenesteeg ter aarde 
besteld. Michael Jan de Goeje (1836-
1907) sprak aan het graf van Dozy 
zijn waardering uit over zijn grote 
leermeester. De Goeje, één van Dozy’s 
talentvolste leerling ontpopte zich tot 
Dozy’s gelijke en er was in de loop 
de jaren een vriendschappelijke band 
ontstaan. Na de dood van Dozy is De 
Goeje in zijn leermeesters voetsporen 
getreden in de studie van oosterse talen. 
De Goeje werd hoogleraar Arabische 
taal- en letterkunde. P.L. Muller nam de 
leerstoel geschiedenis voor zijn rekening.

Als laatste in deze rij mag Christiaan 
Snouck Hurgronje niet onvermeld blijven. 
Snouck Hurgronje (1857-1936) heeft 
misschien wel het grootste stempel 
gedrukt op de oosterse studie. Zijn 
manier van aanpak en het lef dat hij 
toonde om als westerling de bedevaart 
naar Mekka bij te wonen zijn nog 
altijd een hoogtepunt in de Leidse 
universiteitsgeschiedenis in het algemeen 
en de Arabistenstudie in het bijzonder. 
Na zijn avontuurlijke wereldreizen werd 
hij in 1907 hoogleraar Arabisch. Het 
levensverhaal van De Goeje en Snouck 
Hurgronje zijn verschenen in eerdere 
edities van de wijkkrant.    <

Bronnen:

• De Leidse universiteit in heden en verleden  

 (J.J. Woltjer);

• De wiekslag van hun geest (W. Otterspeer);
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 Leiden (I.W.L. Moerman);

• Leidsch Dagblad;

• Levensbericht KNAW (M.J. de Goeje);

• Nieuw Ned. Biografisch Woordenboek 
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• Winckler Prins Encyclopedie;
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Op school leerden wij dat de Romeinen 
heel Europa veroverden – tot halverwege 
Nederland, want wij waren zo dapper dat 
we ze tegenhielden. Maar de werkelijke 
reden voor de limes is veel praktischer, 
volgens een typisch Italiaanse definitie 
van praktisch dan. Hier in het noorden 
groeit geen druivenstok. Dat wíl je toch 
helemaal niet veroveren? Je moet ergens 
een grens trekken – letterlijk. En bij 
Lugdunum Batavorum ligt het punt waar 
de beschaving eindigt, waar geen 
druivenstokken meer groeien. 

Geen enkele wijnstok? Toch wel! Eén 
enkel wijngaardje houdt dapper stand 
en bewijst dat die Romeinen toch echt 
rare jongens waren. Wijnbouwvereniging 
Matilo produceert niet alleen al een paar 
jaar een assortiment van rood, wit en 
rosé, maar heeft nu ook een wijngaard 
aangelegd in park Matilo. Over twee jaar 
moet dit een producerend gebiedje wor-
den. Met behulp van de Gemiva-groep, 
waar mensen met een verstandelijke 
beperking werken, en met hulp van de 
leden van het genootschap wordt de 
wijngaard onderhouden. Nog een paar 
jaar en Domaine Matilo is een feit. 

Eat your heart out, Julius Caesar.
Ondertussen gebeurt er al van alles op 
vinologisch gebied. Op een steenkoude 
zondag in maart bezocht uw razende 
reporter een proeverij van het genoot-
schap. Met grote ernst en toewijding 
werden de wijnen van 2011 ontkurkt. De 
wijn, die met zijn alcoholpercentage van 
elf procent iets lager zit dan wijn uit de 
winkel – veel gezonder, verzekerde men 
mij – wordt niet op hout, maar op glas 
gelagerd. Van heel grote glazen flessen 
wordt de wijn na enige maanden gebot-
teld in gewone wijnflessen. 

Die sparen de leden van het genootschap 
zelf bij elkaar, en de inzet en bereidheid
om lege flessen te produceren is zo 
groot dat er een dringende oproep kwam 
vooral niet nóg meer aan te leveren, want 
de zolder staat al vol. 

Binnenkort wordt de oogst van 2012 
gebotteld. Die heeft een paar maanden 
langer op de grote flessen gelegen dan 
voorgaande jaren, een klein stapje in het 
streven naar kwaliteitsverbetering. De le-
den van het genootschap zijn autodidact, 
maar weten wel met veel verstand van 

zaken te spreken over maximale alcohol-
percentages, clarificatie door sedimen-
tatie (de zeer pure wijn van Matilo heeft 
dan ook flink bezinksel), het mengen 
van de druiven in de juiste verhoudingen
voor een optimaal effect, en, niet te 
vergeten, het kneuzen-team.
Daarmee bedoelen ze die leden van het 
genootschap die na de oogst dagen 
bezig zijn om in de Roomburgerlaan de 
druiven te kneuzen. De gekneusde drui-
ven gisten een paar dagen voor ze ge-
perst worden, zodat ook alle in de schil 
aanwezige smaak tot z’n recht komt. 

Alle leden zijn ook zelf producent. Ze 
leveren hun opbrengsten, variërend van 
één tot dertig kilo, bij de Coopérative in, 
helpen mee in de wijngaard en bij het 
kneuzen en bottelen, en krijgen in ruil 
daarvoor zo’n twee tot vier proeverijen 
per jaar, af en toe een flesje (ook na het 
werk tussen de wijnstokken wordt er op 
de handige picknicktafel in het park niet 
louter fris en spa gezet!) en vooral heel 
erg veel plezier. In combinatie met de 
inzet van de mensen van Gemiva levert 
dit een wijn op die in alle opzichten met 
hart en ziel gemaakt wordt.   <

Domaine Matilo

Met hart en ziel 
geproduceerde wijn 

door Coco Hoek
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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
Reneé van Duren (bestuurslid)
Burggravenlaan 107 - 2313 HP Leiden
Telefoon: 889 25 31
E-mail: reneevanduren@hotmail.com
Regine Scholten (bestuurslid)
Van den Brandelerkade 9 - 2313 GV Leiden
Telefoon: 06 24 339 675
E-mail: regine.scholten@gmail.com
Frans Hoek (bestuurslid/webmaster)
Telefoon: 513 43 11 / 06 5493 4510
E-mail: FransHoek@profburgwijk.nl
Rob Beurse (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: Corrie Deutz
Professorenpad 115 - 2313 TC Leiden 
Telefoon: 071-5315936
E-mail: cdeutz@gmail.com
Voorzitter: vacature
Penningmeester en wnd.voorzitter: 
Joke le Fèbre
Dozystraat 26 - 2313 NL Leiden 
Telefoon: 071-5125159
E-mail: febre34@zonnet.nl
Overige bestuursleden:
Corrie Monfils
Gerrit Mets
Janny v.d. Steen
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.

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

R.K. Petrusparochie
Lammenschansweg 40A
Pastoor J. Smith
Lorentzkade 16a - 2313 GB Leiden
Telefoon: 512 19 12
Protestantse Kerk Nederland
Vredeskerk
Predikant: dr. G.J. Venema
Van Vollenhovenkade 24 - 2313 GG Leiden
Telefoon: 514 23 17

ActiVite
www.activite.nl - Telefoon: 516 14 15
Burggravenlaan 250 - Leiden
Uitleencentrale: Van Vollenhovenkade 25 
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 
Stichting Radius
www.radiuswelzijn.nl
Telefoon: 707 42 00 - Professorenpad 1
Cliënt/ouderenadviseur:
Mw. Mieke van Zijp
Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden Holland
Boshuizerkade 44 - 2321 TT Leiden
Telefoon: 531 35 32
Verzorgingscentrum Lorentzhof
www.libertasleiden.nl
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 bso
Oppenheimstraat 2-8a - 2313 JE Leiden
Telefoon: 512 40 45
Peuteropvang De Glijbaan
Burggravenlaan 17a - 2313 HM Leiden
Telefoon: 088-304 30 53
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

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

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

Wijkvereniging

De Buurt

Politie

Religie
Oud-katholieke kerk
Cronesteinkade 2 - 2313 GX Leiden
Pastoor: Paul Brommet  - Telefoon: 514 22 10
website: www.okkleiden.nl

Scholen

Speeltuin

Sportclubs

Wijkbeheer

De Wijk

Wonen

Zorg

Kerstgroep
Marijke Boter - E-mail: marijkeboter@versatel.nl
Leeskring ProfBurgwijk
Hanneke van der Veen - Telefoon: 514 75 70
De Tweede Kring
Carolien Polderman - Telefoon: 514 42 95

door Coco Hoek
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TAXICENTRALE
ELTAX

071-521 21 44
Voor tariefberekeningen:

www.taxicentrale-eltax.nl

Gijs de Kok, RE/MAX Makelaarsgilde Leiden     
T +31(0)71-5162372 | E gijsdekok@remax.nl | www.remax.nl/gijsdekok

De wijkmakelaar van 
de Professorenwijk en de 
Burgemeesterswijk 

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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UW WIJKHOVENIER
Professoren- en Burgermeesterswijk

Voor voorjaars- en/of  najaarssnoei, 
tuinadvies, onderhoud, aanleg, renovatie 

of  beplanten van uw tuin.

Bij A.G. Tuinen bent u op het juiste 
adres. Bel of  stuur een e-mail voor een 
vrijblijvende afspraak.

A.G. Tuinen
Stieltjesstraat 32
2313 SK Leiden

T   06 - 46124214
W  www.ag-tuinen.nl
E    info@ag-tuinen.nl

5%
korting

10%
korting

bij volledige aanleg 
of renovatie van 

       uw tuin 

op het 
maandelijks 
onderhoud 
van uw tuin

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

12 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.



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

n TV-beelden aftreden Koningin Beatrix 

n Start kinderoptocht ‘Koning & Koningin’, 
met fanfarecorps Jong K&G; tegelijk gezellig koffie 
drinken met een oranje gebakje op het Oranjeplein

n Officiële opening Koninginnedag 2013 
n Prijsuitreiking fraaiste uitdossing kinderoptocht.

-14.00 uur  n Oudhollandse Kinderspelen 
n startschot rondritten paardentram n verkoop 
diverse hapjes en drankjes, waaronder de 
spectaculaire verse pannenkoeken.

n TV-beelden inauguratie Koning Willem Alexander 

-17.30 uur  n Grote klimwand n Wielrenwedstrijd

n Open Podium Wijktalent: Laat je zien!

n Opening Oranje Culinair
n Lekkere Live Muziek

n swingen met SuperstarCoverBand 

n officiële afsluiting Koninginnefeest 2013

programma
Kinderoptocht
‘Koning & Koningin’
Vandaag krijgen we Koning Willem 
Alexander en Koningin Maxima. Kun 
jij er ook zo mooi uitzien? Doe je 
best! De mooiste drie uitdossingen 
krijgen een echte beker!

Oudhollandse Kinderspelen
Na de officiële 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 17.00 uur verzorgt het Leidse 
kookinitiatief De amateurkok heer-
lijke maaltijden voor een lage prijs.

10.00 uur

10.00 uur

10.30 uur

11.00 uur

11.30 uur

14.00 uur

14.30 uur

15.00 uur

17.00 uur

20.00 uur

22.00 uur

Vereniging Koninginnedag Leiden • Buurtwinkel Vahrmeijer- Groente, Fruit, Brood & Banket • Maatwerk Timmer- en Onderhoudsbedrijf • Snellink Bouw & Advies 
• Teeuwen Verzekeringen BV • Van Marwijk Adviesgroep • Huber Bouw & Installatie • Barthen Toiletcabines • Kinderopvang ‘t Kasteel

‘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, wielrennen, 
kaartverkoop.

Alleen mogelijk met jouw hulp!

Antoinette van der Ploeg
antoinettevdploeg@hotmail.com
Annette Stoop
agstoopbouman@gmail.com

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

Open podium 
‘Laat je zien!’
Dit is je kans om voor een publiek 
op te treden! Wil je laten zien en 
horen wat je kunt, in een kort 
optreden, zang, dans of wat dan 
ook, meld je dan snel aan! 
Reneestevense@gmail.com of 
06-18455593.
Het programma wordt gemaakt 
in samenwerking met de Leidse 
Rockschool van Ludwig Smit.

Lekker Live Muziek 
Vanaf 17.00 uur is er lekkere 
live muziek: Cheek to Cheek, 
akoestische muziek om naar te 
luisteren, mee te zingen en op 
te swingen! Brood en Speelen, 
energieke rockband die o.a. 
Herman Broodcovers speelt. 
Als uitsmijter om 20.00 uur:
SuperstarCoverBand, alle grote 
hits komen voorbij, gegarandeerd 
Knalfeest.

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.

Dank aan onze sponsors:

Een gezellige dag Een gezellige dag 

voor jong en oud voor jong en oud 

van 10 tot 10van 10 tot 10

30 APRIL
GROOTS
ORANJEFEEST

voor de Professoren- 
en  Burgemeesterswijk & 

Rijndijkbuurt

De Laat+Fides Makelaardij, Drogisterij Parfumerie van Harteveld, Kerkvliet Makelaars, Belastica administratie- en belastingadviseurs, Okey Assurantiën, Keij Beheer, Elly’s Beestenboel, 
Gezinus Wolf Administratie en Advies BV, BMS Netwerk Notarissen, Fysiotherapie Groepspraktijk vd Salm, Focus on Life, Asarum Natuurlijke Decoraties,

Rozemarijn Bloemenshop, Olyerhoek Groente en Fruit, Rooijmans Tweewielers, Griffioen Precious Presents, Drankenhandel Leiden, Keurslagerij Ed Nozeman, Van Overbeeke Advies

RE/MAX makelaars Gijs de Kok, Marthy’s Haarstudio, Banketbakkerij Kallenberg & Broodje Met,, Drive4all verkeersopleidingen, Informatica Advies Centrum Leiden, 
Administratiekantoor B.J.J. Boter, Weydelandt Kaas Speciaalzaak, Postkantoor Shop P.E.J. van Zelm, 2Blonds.

De K oning!r


