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Burgerbal: wijkvoetbaltoernooi 
voor iedereen! 
Zondag 28 september vanaf 13.00 uur 

Het trapveldje tussen de 

Verdamstraat en de Burggravenlaan 

vormt het decor van het eerste 

wijkvoetbaltoernooi: 

Burgerbal. Inschrijving is 

mogelijk per straat, team, 

half team of individu. 

De organisatie is in handen van 

het Burgermannen Veteranen 

Voetbalteam, kortweg de 

burgermannen. 

idee om, naast het wekelijkse partijtje 

voetbal, onze activiteiten uit te breiden. 

We willen iets leuks en sportiefs doen 

voor de wijk. Toen kwamen we al snel 

uit op een voetbaltoernooi, en de 

naam voor het toernooi was ook gauw 

bedacht: Burgerbal. Het plan was aan

vankelijk om er een straatvoetbaltoer

nooi van de maken op het pleintje in de 

laat de Kanterstraat. Omdat de keitjes 

nogal blessuregevoelig zijn , zijn we 

uitgeweken naar de Verdamstraat. 

• Alle leerlingen lorena.school onder i~n dak 3 
'Het idee ontstond op Koninginnedag', 

vertellen burgermannen Hendrick van 

Sandick en Hennie Müller. 'We vinden 

dit een geweldig feest en het is daarom 

reuze jammer dat het maar een keer per 

jaar koninginnedag is. Daar kan nog 

best een wijkfeest bij. Bovendien spelen 

wij als burgermannen al langer met het 

De vergunning is al binnen, nu de rest 

van de organisatie nog.' 
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Een deel un de Burgermannen selectie 

poseer1 op het trapveldje, 
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Nagenieten Culturele excursie 

Nagenieten van koninginnedag op 

28 oktober. Om 20.00 uur in de 

Lorentzhof, onder het genot van koffie 

of thee, vertoning van de videofilms 

over de koninginnedag-feesten in 

onze wijk in 2002 en 2003 . Iedereen 

welkom! 

Kerkepad: culturele excursie op 

9 november in de Oud-Katholieke kerk 

en de St. Petrus kerk; 16 november zelf 

musiceren in de Vredekerk. 

Zie ook pagina 7 
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Wijk in balans 

Hel bcginr een voste 

invalshoek jn deze 

column Ic worden: 

de balans lus.sen 

hel .ioblcle en hel 

veranderlijke in de wijk, tu&.1cn het monumcnlolc en her 

vernieuwende, tun en de uitdaging cn de bedreiging, 

lussen deelbelang cn algemeen belang, tt,s.,rn de bewoner, 

de straat, de buu11. de v,,rljk en de stad. 

Ik gaf al eerder aan dal hier geen ccnvoud,gc wijsheid voo, 
bestaat. 'A llcs•blj•hcl -oude en daarmee uit', dot is een mak

kelijk en met reolistbch antwoord. Moor dat wc op onze 

prachtige buurten me t hun hi.storlschc schoonheid trots en 

zuinig moeten zijn en daarom een fikkeltjc consc,vat,cl, Jo, 
dat ,,. helder. 

Wat te denken van het vertrek van de GGD uit het voo,molig 

Joods weeshuis aan de Roodcnburgcrstraotr \ Vic zal de 

nieuwe gebruiker wo,den 1 \Vo1dl hrl cc,n rijdcli/lcc hUJ5• 

ve.~llng voor 5choollclo" en. lcriJgl hel een commcrc,elc 

kanloorfunctle, b htt icl5 ,·oor de schoolbcgeleiding5dicnst of 

gaat het ondcrdalc bieden aan moderne wezen: dalclozen1 

En dan de Lorenlzschool. Eindelijk ,s er u,tzichl op een nieuw 

gebouw en daardoor ook verlichting voor de Jo5ephschool, 

en dot zal 111d worden. Nog los ,·an de omvang van het voor• 

sleJ, heelt dil pion ook ingrijpende gevolgen voor om wonen• 

den en de verkeerssituatie Er zal een sl,mme oplossmg 

voor de noodlokalen moeten komen. die voor kinderen. 

leerkrachlen en omwonenden acceptabel ,s . Open overleg 

en het afwegen van alternatieven ,s hier het devies. 

Ook de Lorenlzhol wil verbouwen. Of gaat het zotgcentrum 

de wijk verlaten om ploat.s te maken voor nieuwe wonilrgen 1 

Hierover besloot nog helemaal geen duidelijkheid, moor die 

mag er nou ook wel eens komen. 

Kortom: we gaan na de hete zomer ook een hete hetlst in. 

Vingc, aan de pol.sen op de eerste rij om te waken voor 

de wi/kbalan!f. En laat uw stem horen. Onze websile 

(www.profbur9w11k.nl) biedl over genoemde ondenvctpen 

lotums waar u kunt meedoen. 

OndetluMen hebben we diveu e slraatleeslen achter de ,ug 

en ook de speelluinverenlging zil nlel s til. Uw wljkve,cnlglng 

biedt ~pllnternieuwe herfst-evenementen aan. Het wljkvoel• 

ballocrnooi in september, het nagenieten van konlnglnnedag 

in oktober en de cultu,ele kerkbezoeken in november. Straks, 

in december, hebben we de keutvieringen en in het voorjaar 

van 2004 hopelijk weer hel grandioze kunst-over-de-vloer. 

Daarna weer konlnginnedag ..... 

De wijk in balaru is een wijk mei vet lier. 
8enl u eigenlijk al //dl 

ThomaJ van Duin 

VoorzJtter Vereniging 

P10/csso1en- en Butgemeesterswi/k 
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Opgeven en meedoen met het Burgerbal voetbaltoernooi 

'Het is de bedoeling dat de burgermannen in hun eigen straat 

voetballers (jong en oud, meisjes en jongens) recruteren', 

vervolgen Van Sandick en Müller. 'Bij voorkeur een heel team. 

Daarnaast wo1den in de buurt 0yers verspreid met een oproep 

om aan het toernooi deel te nemen. iedereen, mits in het bezit 

van voetbalschoenen (of stevige sportschoenen) kan mee· 

doen. Individuele sportievelingen worden ter plekke ingedeeld 

in een team. Team indeling en wedstrijddu ur zijn afhankelijk 

van het aantal deelnemers. Hoe meer deelnemers, hoe korter 

de wedstrijdjes duren. En we hopen natuurlijk dat er veel sup• 

porters langs de kant staan. Na afloop zijn er dranken, happen 

en prijzen te verdelen.' 

Opgave voor Burgerbal is nog mogelijk: bel Hendrick van 

Sandick (tel. 5124330) of Hennie Müller (tel. 5126241). 

Ook mensen die willen helpen bij de organisatie kunnen zich 

hier melden. 

Brigitte van Elburg 

Overblijfkrachten gevraagd!!! 111·, ..... ,.,. ... lef ... 

'lillii 
~perïïlëïiSte 
Contactpersoon: Cissy Bonnet 

(071) 512 00 24 / 513 41 41 

(06) 103 75 807 (mobiel) 
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Woonflat en nieuwe school 
in één complex 
Alle leerlingen Lorentzschool onder één dak 

De gemeente heeft net voor de zomervakantie een plan 

gepresenteerd voor een compleet nieuwe Lorentzschool 

op het terrei n aan de Vollenhovekade en Asserstraat. Alles 

wat er nu staat wordt gesloopt . Er komt een flat van vijf 

hoog e n 100 m lang aan de Van Vollenhovenkade. 

De onderste twee lagen zijn voor de school. Daarboven 

komen drie lagen met 42 woningen. Op het terrein tussen 

het nieuwe gebouw e n de flats langs de Burggravenlaan 

komen laagbouw voor de school en drie schoolpleintjes. 

Onder de flat komt een parkeergarage voor de woningen. 

Dat is in het kort de grootschalige aanpak waarvoor de ge

meente kiest . Gedurende de bouw wordt de complete school 

in noodgebouwen op het Trigonterrein aan de Zoete rwoudse· 

singel ondergebracht. Het vrijkomende schoolgebouw (van de 

voormalige Burggraafschool) aan de Oppenheimstraat, wordt 

geheel in gebruik genomen door de Sint Josephschool. 

Al ruim tien jaar dringt de directie van de Lorentzschool e r op 

aan dat op het schoolterrein aan de Van Vollenhovekade a lle 

schoolgebouwen va n de LorentzSchool bijeengebracht worden. 

Op 30 juni was het dan zover: de aankondiging door de wet

houder Onderwijs, Alexander Pechtold. dat de Lorentzschool 

een nieuw gebouw krijgt. Deze grootste openbare basisschool 

van Leiden zit al jaren verspreid over vier gebouwen in de wijk: 

het hoofdgebouw aan de Van Vollenhovenkade en de drie ge

bouwen aan de Asserstraat en de Oppenheimstraat. Sommige 

van de gebouwen zijn oud en vertonen mankemente n, en er is 

ruimtegebre k. Al vele jaren is er door de directie, leerkrachten 

en ouders aangedrongen opeen goede oplossing. In opdracht 

van een projectgroep met vertegenwoordigers van de gemeen

te, het schoolbestuur (Bureau Openbaar Onderwijs) en de 

schooldirectie heeft een architecte nbureau een haalbaarheids

studie gedaan. 

Wethouder Pechtold presenteerde de structuurschets die dit 

heeft opgeleverd: een gebouw op de kavel van de drie be

staande gebouwen aan de Van Vollen hoven kade en de Asser

staat, geschikt voor maar liefst 1000 (het zijn er nu ruim 800) 

leerlingen in 38 lokalen. Doorgroeien vindt de gemeente ken

ne lijk geen probleem. Om het plan "financieel kloppend en 

stedenbouwkundig aantrekkelijk te maken" moeten er ook 

Maquette van de nieuwbouw: hoc ht:t zou kunnen worden. 

42 appartementen bijkomen aan de Van Vollen hoven kade. 

Deze toevoeging levert een miljoen euro op, waardoor het 

vijf miljoen kostende project gerealiseerd kan worden. 

Het plan moet overigens nog geheel worden uitgewerkt (door 

een architect). De aanbesteding vindt plaats als het plan uit

voeringsgereed gemaakt is. 

De gemeente heeft het plan om tijdens de bouwperiode gedu

rende drie jaar alle leerlingen in 36 noodlokalen te huisvesten 

naast de korfbalvelden van Sporting Trigon. De voormalige 

gymzaal aan de Ou Rieustraat, die is grkraakt en uiteindelijk 

moet wijken voor woningbouw, zal gedurende deze jaren in de 

oude functie worden gebruikt. 

In een brief aan alle ouders laat interim-di recteur Rob van Ha

ren van de Lorenuschool op , juli weten zeer enthousiast te 

zijn over het plan: "De school krijgt een geheel eigen gezicht, 

behoudt zijn 'klein in groot verband', ofwel: de kinderen, 

ouders en leerkrachten hebben niet het idee dat ze in een gro

te school zijn en hebben een beschermd gevoel door de vorm· 

geving." 

Het bestuur van de wijkvereniging is verheugd dat de gemeen· 

te bereid is tot deze investering in de Lorenuschool e n een op· 

lossing biedt voor de Sint Josephschool. We vragen ons wel af 

of er geen goedkopere en minder ingrijpende oplossingen 

voorhanden zijn. Naar onze mening zal er, behalve onder de 

Ltu utrdtr op pagina 4 -· 
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Nieuwe bestemming GGD-pand 
Roodenburgerstraat gezocht 

De GGD heeft per eind dit jaar de huur opgezegd 

van het voormalig Joodsche Weeshuis aan de 

Roodenburgerstraat. De gemeente is inmiddels naarstig 

op zoek naar een nieuwe bestemming. Het gebouw 

heeft een monumentenstatus, dus slopen is uit den boze. 

De gemeente denkt nu na over mogelijke nieuwe gebruikers. 

Er worden al diverse mogelijkheden geopperd. In verband 

met de bekendheid van de locatie bij druggebruikers heeft de 

methadonverstrekking te kennen heeft gegeven er graag te 

willen blijven zitten. Ook is het idee van een daklozenopvang 

opgekomen. 
Een heel ander idee is het tijdelijk onderbrengen van voorzie

ningen van zorgcentrum de Lorentzhof, wanneer dat verbouwd 

wordt. Ook is een mogelijke optie het benutten van het 

gebouw voor nood lokalen voor de Lorentzschool tijdens de 

nieuwbouw van het schoolgebouw aan de Van Vollenhove• 

kade. z,, zullen er wel meer ideeën te bedenken zijn. Verbouw 

tot woningen schijnt bouwtechnisch niet eenvoudig te zijn. 

Wijkbewoners die goede ideeën hebben voor een nieuwe 

bestemming kunnen hun standpunt of suggestie kwijt op 

... Vtruo/9 uon po9ino J 

direct betrokkenen van de school, ook in de wijk voldoende 

draagvlak voor dit ingrijpende plan moeten bestaan. Welis

waa r trekt de school kinderen van heinde en verre, het is de 

wijk die straks met de nieuwbouw zit 'opgescheept'. Drie uit• 

gangspunten zijn daarom belangrijk: 

direct.ut E.Fi'-mon , ... ,oon: 071-141777 

Lorentzschool 
voor openbaar 
basisonderwijs 

19 

onze website www.profburgwijk.n l. Daar is inmiddels een 

forum hierover geopend. 
Hendrik van Sandick 

a. de wijkvereniging zal, als algemeen belangenbehartiger 

van de wijk, gesprekspartner van de gemeente moeten zijn 

(naast andere belanghebbenden) bij de vervolgstappen 

(dus nog los van alle gebruikelijke informatie- en 

inspraak-procedures); 

b. het nieuwbouwplan moet voldoende 'inpasbaar' zijn 

in de directe omgeving; 

c. over de locatie van de noodopvang moet open overleg 

plaats vinden. 
Hierbij dienen ook creatieve oplossingen voor de enorme 
verkeersgevolgen, vanwege de dagelijkse gang van leerlingen 
en ouders, ontwikkeld te worden. 

Ook mag er geen taboe rusten op een fundamentele vraag: 

is het voorliggende plan het meest gewenst en zijn er even

tueel alternatieven denkbaar? 

Deze zorgvuldigheid hoeft het gewenste tempo zeker niet in 
de weg te staan. 

Thomas van Duin en Hendrik van Sandick 
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Kunst in de kerk 
Doe mee aan unielc cultuurbezoek wijkkerlcen 

Dit najaar bestaat de unieke gelegenheid de drie kerken in 

onze wijk op een bijzondere manier Ie leren kennen. 

De Wijkvereniging Professoren- en Burgemeesterswijk 

heeft in samenwerking met de drie kerken een bijzonder 

programma voor u samengesteld. Waar het vorig voorjaar 

ging om Kunst over de Vloer kan je nu met recht spreken 

van Kunst in de Kerk. 

Zondag 9 november a.s. kunt u kunst kijken onder deskundige 

begeleiding en luisteren naar orgelspel onder het genot van 

een kopje thee of koffie in de Petruskerk in de (architect 

Kropholler) en de Oud-Katholieke kerk (kunstenaar van de 

nieuwe kunst Chris Lebeau). Het aantal deelnemers is beperkt, 

dus wie het eerst komt ... 

Zondag ,6 november a.s. mag uzelf musiceren in de Vredes

kerk. Er is ongetwijfeld ontzettend veel muzikaal talent in onze 

wijk. Dit is de gelegenheid dat ten gehore te brengen, zodat N.B. Voor beide middagen wordt een vrijwillige bijdrage 

ook vele anderen daarvan kunnen genieten. gevraagd ter bestrijding van de kosten. 

Programma 
Zondag 9 november 

Bezoek aan de Oud-Katholieke kerk op de hoek Cronestein

kade - Zoeterwoudsesingel en de Petruskerk aan de Lammen

schansweg. 

Aanvang 15.00 uur in de Oud-Katholieke Kerk. Daarna gaan 

we lopend langs het oude Joodse Weeshuis naar de Petrus

kerk, waar een kopje thee of koffie klaarstaat. Einde van de 

middag is ca 17.00 uur. 

het orgel/vleugel, er zijn vele mogelijkheden. Vooral belang

stellenden zijn ook van harte welkom. In overleg met de muzi

kanten zal er gelegenheid gecreëerd worden om te oefenen. 

Wij wi llen in samenwerking met de organist de heer P.A.C. 

't Hoen streven naar een afwisselend programma van instru· 

menten, stijlen en optredens. Wij hopen u in groten getale 

deze middag te mogen ontmoeten. 

U kunt zich schriftelijk, telefonisch of per e-mail opgeven tot 

en met 10 oktober a.s. bij Nelly Steenstra, Uhlenbeckkade 13, 

2313 EH Leiden, telefoon 514456o, e-mail steenstra@wish.net 

U krijgt in de week vóór 9 november een toegangsbewijs thuis- Graag vermelden: 

gestuurd. Heeft u dit bewijs niet gekregen, dan moeten wij u voor de 9• november: naam, adres en met hoeveel 

teleurstellen. personen u komt 

voor de 16• november: naam, adres, welk muziekstuk u 

Zondag 16 november wilt uitvoeren en welke instrument(en) u bespeelt of wilt 

Wijk bewoners mogen musiceren in de Vredeskerk - bespelen. 

Van Vollenhovekade 

Aanvang 15.00 uur, einde van de muziekmiddag 17.00 uur. Toeschouwers hoeven zich uiteraard voor 16 november niet 

Alleen of met anderen musiceren, klassiek ofjaz.z, met of op vooraf aan te melden. 



Buurtherinneringen 
Marjolein Morée 

Tehuis voor ongehuwde moeders 
'Je wilde het zo huiselijk mogelijk maken' 

Aan de rand van onze wijk op Zoeterwoudsesingel gS-99 

werd in 1924 ••n tehuis voor ongehuwde moeders 

gevestigd. De nu 86-jarig• mevrouw Boek• heeft nog 

levendige herinneringen aan haar periode als directrice 

van het tehuis van 1950 tot 1965. Kort na haar vertrek 

bleek het huis niet meer nodig omdat omgehuwd 

moederschap meer werd geaccepteerd. 

Mevrouw An Boek• komt oorspronkelijk uit Schagen. Ze had 

al een loopbaan van 10 jaar als maatschappelijk werkster in 

Beerta, Voorst en Zeist achter de rug toen ze als 33-jarige in 

1950 naar Leiden kwam: "In mijn vorige banen deed ik vooral 

buurthuiswerk voor kinderen. Ik wilde graag naar een inter• 

naat. Je kwam op een leeftijd datje graag wilde zorgen voor 

kinderen en voor een gezellige leefsfeer". Een kennis die in 

Leiden in het bestuur van de Vereniging voor Christelijke 

Jeugdhulp zat wist van die wens. Ze werd toen gevraagd of ze 

adjunct-directrice van het tehuis voor ongehuwde moeders op 

de Zoeterwoudsesingel 98-99 wilde worden. De vereniging 

was in 1924 opgericht. Ongehuwde moeders werden in die tijd 

niet geaccepteerd . "Dat je gevraagd werd was toen heel ge

woon. Ik zei eerst nog: Maar ik wil naar ••n kinderhuis. Ja, 

zeiden ze toen, maar dat is het ook. Er zijn moeders en wel 

dertig kinderen." 

Jonge meisjes 
Mevrouw Boeke kwam als adjunct-directrice, maar al snel ging 

was niet gewoon dat de moeders in het tehuis bevielen, dat 

kwam maar één keer voor. Het was toevallig net op mijn vrije 

dag.Je moest altijd om half elf thuis zijn, dat gold zowel voor 

de moeders als de medewerksters. Toen ik thuis kwam, zaten 

de directrice weg, waarop de functie aan haar werd aangebo- alle moeders daar nog aan tafel. Ik zei: Is er eentje weg1 

den. "Maar ik was geen verpleegkundige zoals de vorige direc- Maar zij antwoordden: Nee integendeel, juffrouw Boeke, er is 

trice. Dus ik zei ja, op voorwaarde dat de nieuwe adjunct wel er eentje bij". 

een verpleegkundige was. Dat moest wel met al die kleine ba• 

by's in huis". 

In het tehuis waren ongeveer 10 plaatsen voor vrouwen met 

hun kind. Ze kwamen niet alleen uit Leiden maar ook uit 

andere plaatsen. De moeders hadden elk een eigen slaap

kamer. Het waren meestal jonge meisjes die niet meer in 

hun ouderlijk huis terecht konden. De vrouwen kwamen drie 

maanden voor de geboorte van hun kind in het tehuis. Als ze 

bij het tehuis ingeschreven waren, stonden ze verder onder 

controle bij het Academisch Ziekenhuis. "Als het zover was, 

bracht ik ze met de ta~i naar het Academisch Ziekenhuis. Het 

Werkende moeders 
De opvang was als tijdelijk bedoeld. "De vrouwen konden drie 

maanden voor de geboorte komen en tot minstens drie maan

den daarna blijven. Dan konden ze in die tijd bepalen of ze zelf 

voor hun kindje wilden zorgen. Als ze het wilden afstaan had je 

contacten met verschillende instanties, de sociale dienst, de 

Fiom, enzovoorts. Maar ze konden ook langer blijven als het 

nodig was of wij hielpen ze aan een kamer 

en dan kon het kind nog een tijd in het tehuis blijven". 

Ook andere vrouwen konden hun kind brengen, bijvoorbeeld 

als er huwelijksproblemen waren of ziekte in het gezin. Er was 
een baby afdeling en een aparte peutergroep en kleutergroep 

met elk een eigen leidster. De regel was dat kinderen zonodig 

konden blijven tot ze zes jaa r waren en naar school gingen. 

Sommige vrouwen wilden het kind wel houden maar waren 

niet welkom bij hun ouders. "Daarom heb ik een aparte huis

kamer voor werkende moeders geopend met een eigen leid

ster. Dan konden de moeders die dichtbij op kamers woonden 

daar hun kind opzoeken. Deze moeders gingen dan overdag 

werken en konden 's morgens, 's avonds en op zondag voor 

hun eigen kind zorgen". 

Trekkar 
In de tuin konden de kinderen spelen, daar was ook een zand

bak. De leidsters wandelenden veel met de kinderen in de 

buurt, vooral in het Plantsoen waar het huis op uitkeek en 

richting Fruinlaan. De groenteboer kwam aan huis. Het hoofd 

van de huishouding zorgde voor de verdere inkopen en het 

hoofd van de keuken voor de maaltijden. In de buurt hoorden 

ze nooit negatief commentaar op het tehuis. Elk jaar was er 

een huis aan huiscollecte naast de gewone subsidie . 

"In 1958 kregen we als sinterklaascadeau een trekkar waar wel 

10 kinderen op gezet konden worden". 

Bedjes mee 
Mevrouw Boeke wilde graag zorgen voor een gezellige 

leefsfeer. "Je wilde het zo gezellig en huiselijk mogelijk 

maken". De moeders en personeel aten samen en verjaarda

gen van iedereen werden gevierd. Er waren veel feesten in huis 

en ze hielden ook vakantie. "In de zomer van 1952 had ik bij

voorbeeld een school in Bilthoven gehuurd. We zijn daar met 

een hele vrachtwagen naartoe geweest, want alles moest 

mee: bedjes, wasgelegenheid, leidsters en kinderen. 

Het was een ware volksverhuizing". Vanaf 1957 gin

gen ze in de vakantie-periode dagelijks met de tram 

naar Katwijk naar een gebouw achter het witte kerkje. 

"Er kon op het strand gespeeld worden en 

in het gebouw kon gegeten en gerust 

worden.' 

Honderd procent 
Wel was het leven als directrice een 

zwaar bestaan. Mevrouw Boeke had één 

vrije dag per week. Ze had behalve een 

werkkamer ook een eigen zit-slaapka

mer, maar er kon op elk moment een be

roep op haar worden gedaan. "Je was er voor 

honderd procent, je was overal bij betrokken. 
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Dat was erg leuk, maar het werd op den duurtoch wel belas

tend datje zo gebonden was". De gemeente zocht in 1965 

een school-maatschappelijk werkster voor de protestants 

christelijke scholen. De openbare en rooms-katholieke 

scholen hadden ook elk een eigen schoolmaatschappelijk 

werkster. Die mogelijkheid greep mevrouw Boeke met beide 

handen aan. "Ik wilde wel weer extern". 

Het school maatschappelijk werk was minder bindend: "Je 

werkte overdag samen met schoolartsen, ging op huisbezoek 

en bracht je bevindingen voor een commissie met een psycho

loog en pedagoog, maar 's avonds was je vrij en in je eigen 

bedoening • . 

Kinderdagverblijf 
De Christelijke jeugdhulp is kort na haar vertrek van karakter 

veranderd. Er waren te weinig ongehuwde moeders die hulp 

zochten omdat het maatschappelijk steeds meer geaccepteerd 

werd. Het huis aan de Zoeterwoudsesingel werd toen omge-

bouwd tot kinderdagverblijf. Na een aantal 

jaren voldeed het kinderdagverblijf niet meer 

aan de eisen van de t ijd en verhuisde het 

naar de Oppenheimstraat. Daar kreeg het 

een vervolg in de naschoolse opvang die er 

nu in zit. 

De ongehuwde moeders waren hun directrice 

in die jaren niet vergeten: "Sommige van de 

vroegere ongehuwde moeders stuurden 

een kaartje als ze gingen trouwen en met 

enkelen heb ik nog steeds contact". 

In 1966 betrok mevrouw Boeke een nat 

aan het Van Vollenhoveplein , waar ze 

nog st eeds naar volle tevredenheid 

woont. Ze is betrokken bij het pasto

rale werk van de Vredeskerk en actief 

als vrijwilligster in Woonzorgcentrum 

de Lorentzhof. 
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De professor 
Hans Elstgeest 

Derkje Suringa 
Derkje Suringa werd a ls dochter van Johannes Dirk 

Suringa en Jantien Hilbrants in Groningen geboren op 

25 maart 1889, zij ging na de lagere school naar het 

Gronings gymnasium. Ze t rouwde op 21 juli 1910 met 

Dr. Cornelis Hazewinkel. 

Na haar huwelijk met Hazewinkel, die leraar geschiedenis en 

Nederlands aan het Amsterdamse Ba rlaeus gymnasium was, 

zorgde zij voor de kinderen: twee zoons en een dochter. Toen 

de kinde ren wat groter en zelfstandige r werden ging Derkje in 

de jaren twintig rechten stud eren aan de Amsterdamse Univer· 

siteit en slaagde zonde r veel moeite voor a lle examens. Na 

haar doctoraalexamen werd ze medewe rkster van Paul Schol

len. Ook was zij tussen 19 23 en 1930 als assist ente aan de AU 

verbonden, eerst voor Romeins recht, tot 1926, 

later voor Burgerlijk Recht en Burgerlijke Rechtsvordering 

tot 1930. 

Op 19juni 1931 promoveerde zij cum laude op het proefschrift 

'Mancipatio et traditio', een dissertatie over de eigendoms• 

overdracht in het Romeins recht . Na haar promotie besloot de 

Amsterdamse facu lteit de eerste de beste leerstoel d ie open

viel door haar te laten bekleden. Toen Va n Dijck was overleden 

in 1932 werd haar de lee rstoel voor het s1rafrecht toegewezen. 

Zij was daa rmee tegelijke r1ijd de eerste vrouwelijke juridisch 

hoogle raar in ons land. 

De alle reerste vrouwe lijke hoogle raar in Nederland werd op 

14 maan 1917 geînsta lleerd. In de Stevenshofis naar haar een 

straat ve rnoemd. Deze ee rste vrouwelijke professor heette 

Johanna Westerdijk, zij was fytopathologe (Fytopathologie= 

plantenziektenku nde) Zij werd gebo ren in 1883 in Nieuwer• 

Amstel, Amste lveen. Ze groeide op in een intellectueel en 

kunsuinnig milieu en bezocht de HBS voor meisjes te 

Johanna Woterdijk 

Amsterdam. Later, na het behalen van de K- IV akte ver1rok ze 

naa r München om o.a. onderzoek naar levermossen te doen. 

Bij prof. H. Schinz te Zürich promoveerde ze in 19o6. In dat

ze lfde jaar vond haar benoeming plaats tot directeur van het 

'Phytopathologisch Laborato rium Willie Commelin Schollen'. 

Een jaa r later werd het Bureau voor Schimmelcultures in het· 

zelfde la boratorium ondergebracht. Die collectie g roeide snel 

tot zo'n 11.000 soor1en en daa rmee was de grootste schimmel

collectie ter we reld ontstaan.In 1917 vond de benoeming 

plaats tot buitengewoon hoogleraar in de fytopathologie aan 

de Rijksuniversite it van Utrecht. In 1952 legde Westerdijk haar 

hoogleraarschap en directeurschap van het laboratorium 

Willie Commelin Schollen nee r en werd ze opgevolgd door 

Louise P.C. Kerling. Het Centraal Bureau voor Schimmel• 

cultures bleef nog zes jaar aan de goede zorgen van Kerling 

toever1rouwd. Toen zij zich volledig uit haar werk had terugge

trokken heeft ze haar laatste jaren met aderverkalking moeten 

leven; 15 november 1961 ove rleed ze op 78 jarige leeftijd in 

haar woonplaats Baarn. 

In Hazewinke ls inaugure le rede over 'De straf en haar 

achtergrond', sprak Derkje haar a fschuw uit over 'de leer van 

de vergelding' en deed haar mening uit de doeken over de 

theoriei!n die het begrip 'straf' beschouwen a ls dé bescher• 

ming van de rechtsorde in Nederland en toen eenmaal haar 

opvoedende taak er bijna op zat, verschenen er steeds meer 

publikaties van haar hand ; in 1939 bijvoorbeeld, schreef zij een 

belangrijke verhandeling tegen het instituut van de gevangen

houding van hardleerse criminelen of ve rdachten van crimine• 

Ie ha ndelingen. Nog enkele door haar geschreven boeken zij n; 

haar bekendste , ' Inleiding tot de studie van het Nede rlandse 

strafrecht' uit 1953, tijdens haar leven driemaal herdrukt 

(inmiddels is de 14de druk in 1995 verschenen). Een ander 

belangrijk boek was het bekende ' De doolhof van het beroeps· 

gehe im' uit 1968. 

Hazewinkel was een goed docente en trad haar studenten 

met veel wa rmte tegemoet , daarentegen was ze als examinator 

gevreesd om haar ongelooflijke precisie. 

Met haar faculte itgenoten Schollen en Hoetink was ze in de 

oorlogsja ren één van de weinige hoogleraren in de academi

sche senaat die zich verzetten tegen het toegeeflijke gedrag 

van de universiteit richting de bezetter. Het mede door haar 

ingediende voorstel om de universiteitsdeuren te sluiten, als 

reactie op het onts lag van enke le Joodse docenten, werd door 

de Amsterdamse academische senaat verworpen. Vanwege 

haa r anti-duitse houding werd ze door de bezetter ont.slagen 
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uit haar functie en ver• 

bannen uit de hoofd• 

stad. Ondanks al deze 

buitengewoon verve· 

lende ervaringen was 

Gupuia/isu rd in ambarhtelijl1t stoffering 

en ru ta11ratie v an antieke zitmeubelen. 

Grote rollu tie p rarhtige meubel- en gordijn

stoffen van alle st ijlperioden, z oals damast, 

paardenhaar, {w and}gobelin, v e/011rs , 

go11dlur, brokaat. 
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ze - zoa ls een ar1ikel van haar in 1947 in het Tijdschrift voor 

Stra frecht duidelijk maakte - tegen het opnieuw invoeren van 

de doodstraf; op dat moment zeker niet de gemiddelde denk

wijze van het geplaagde Nederlandse volk. 

De hoge verwachtingen d ie de Universite it e n de Nederlandse 

rechtswetenschap van haar a ls eerste vrouwelijke hoogleraar 

hadden, heeft ze perfect waargemaakt. Ruim een kwa r1 eeuw 

heeft ze op zeer succesvolle wijze haar taken uitgeoefend. 

Derkje Hazewinkel-Suringa overleed op 2 augustus 1970 in 

haar woon plaats Enschede. Ze werd 81 jaar oud. 

Fitlnvest 
Centrum voor Reïntegratie Training & 

Verzuim Preventie 

Uitsluitend op verw ijzing van bedrijfs-a rbo arts 
of werkgever, bieden wij: 

Reïntegratie Trainings Modules 
• Burn-Out (of Chronische Stress) 
• Chronische Lage Rugpijn 
• Nekpijn 
• R.S.I. 
• Schouder / Knieklachten 

Preventie Trainings Programma's 

Voor meer informatie: www.fitinvest.nl 
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Gewone beuken aan de 
Burggravenlaan als twee 
koninginnen onder de bomen 
in onze buurt 

"Staat hij gelijk " n vorst zo trots en s t il", 

( K.H. R. de Joss,lin de Jo ng in ' De beuk') 

De tw" Gewone Beuken (Fogus syluotico l.) in de tuin va n 

Burggravenlaan , , zijn inderdaad de "stille en trotse vorsten" 

zoals De Josselin de Jong ze noe mt; deze prachtige joekels 

behoren tot de koninginnen onder de bomen uit onze wijk. 

In onze wijk groeien maar een paar Beuken. En dat terwijl de 

Beuk "n algemeen voorkomend, soort in ons land is. Dat 

roept onmiddellijk de vraag op: Waarom groeien er zo weinig 

Beuken in onze wijk? Kijk eens naar deze vo rsten en u kunt 

het antwoord raden. Dat is omdat ze zo groot kunnen worden. 

En dan te bedenken dat deze twee kanjers hun maximale om

vanR en leeftijd noR niet hebben bereikt. Gelukkig is er in hun 

omgeving nog voldoende ruimte om verder te kunnen groeien. 

Beuken kunnen 250-350 jaar oud worden, tot o ngeveer 

35 meter hoogte uitgroeien en een stamdiameter van een 

meter bereiken. Zij groeien ongeveer honderd jaar in de hoog· 

te; daarna breidt de kroon zich steeds verder uit. De bomen 

aan de Burggravenlaa n met een stamomtrek van 1.97 en 2 .11 

meter ( één meter boven de grond) zij n maar kleintjes vergele

ken met de door de Bomenstichting genoemde recordhouder 

uit Breukelen, die een omtrek heeft van 8,5 meter. En ook die 

Beuk is nog een kleintje onder de dikste bomen ter wereld. 

Dat zijn voor zover bekend een Baobab of Apebroodboom , 

Adonsonio digitota, in Zuid-Afrika, omtrek ruim 43 meter en een 

Mo,rascypres, Toxodium mucronatum, in Oxaca, Mexico, met 

een omtrek van 36 á 43 mete r (afhankelijk van het wel of niet 

meetellen va n a lle golven in de stam). 

Beuken worden vanwege hun uiterlijk geassocieerd met vrou

welijkheid. Het zijn de "koninginnen"van het woud. Daarom 

sch rijf ik aan het begin van dit artikel ook over de koninginnen 

in p laats van koningen van onze wijk. 

Er staan dus niet veel Beuken in onze wijk, dit geldt trouwe ns 

voor geheel Leiden. De Be uk behoort niet tot de toptien van 

bomen die in het o penbaar groen staan (zie de gemee ntelij ke 

brochure 'Alle bomen tellen mee'). Als w• alle Beuken die in 

Leiden in openbaar en particulier groen g roeien zouden tellen 

komen we ongetwijfeld op een redelijk aantal uit. In oude tui-

Rinny E. Kooi 

foto: JOi Vttllug~n 

nen groeien soms he le grote exemplaren, b.v. in de tuin d ie 

voorheen tot "Vreewijk" behoorde. Beuken komen relatief 

vaak voor in lijsten van monumentale bomen in steden en 

dorpen. Dat blijkt uit de lijsten van boeken over monumentale 

bomen. Bijvoorbeeld , 'Bomen van Lisse' door U. Hassefras 

(2000) en Den Haag ('Als alle bomen van Den Haag konden 

spreke n', uitgave Gemeente Den Haag, 2000). 

Vroeger gaven rode Beuken, de purpurea-vorm, status aan het 

huis waar ze bij stonden. De purpurea-vorm is een e rfe lijke af

wijking van de oorspronkelijke groene vorm. Ook de Beuken 

aan de Burggravenlaan behoren tot de purpurea's. Oudere 

Beuken hebben meer kans " monument" te worden dan be

paalde andere bomen. Waarom weet ik n iet. Is het de hoogte 

en de omvang? Is het de leeftijd? Waarom zou bijvoorbeeld de 

grote Hulst die in de achte rtuin van de woning op de hoek van 

de Zoeterwoudsesingel/ Thorbeckestraat (in 2000 in de buurt

krant beschreven) staat geen monument kunnen zijn? 

Beuken zijn geen zeldzame bomen. Er zijn ook nog andere 

Beuken. In de telefoongids 2002-2003 van Leiden staan 

18 namen die te herleiden zijn tot de Beuk; 

er worden slechts twee "echte" Beuken 

genoemd waarvan er één on onze buurt 

woont. 

Noemt De Josselin de Jong de Beuk een vorst, 

het kiemplantje (zie afbeelding) is wat schoonheid 

betreft beslist een prinsesje of prinsjell Jac. f>. Thijsse 

schreef voor het Verkade-album 'Eik en Beuk': "Een kiem

plantje van de Beuk is mooier dan menige bloem". Weinig 

mensen kennen de bloemen van de Beuk; ze vallen nauwelijks 

op. Beuken zijn eenhuizig: hun bloemen, de gele mannelijke 

en groenachtig-witte vrouwelijke, verschijnen tegelijk met de 

bladeren. De vruchten, de beukenootjes zitten in een vierlob

big omhulsel. Aan de Beuk komen niet ieder jaar be ukenoot

Jes. Er zijn de rijke jaren, de zogenaamde mastjaren, met een 

zeer grote productie en er zijn arme jaren met nauwelijks 

nootjes. En als er al nootjes worde n gevormd, gaat een zeer 

groot deel verloren omdat ze veel door d ieren worden gege

ten. Midas De kker schrijft in zijn boek 'Larf' : "Elk• door de 

d ichters bezongen beuk is een g rafmonument voor al de beu

kennootjes aan zijn voet die het niet hebben gehaald". Dekker 

heeft gelijk. In de mastjaren worden er meer nootjes gevormd 

dan de belagers kunnen eten. Dat zijn wel de jaren dat er kans 

is op de prachtige kiemplanten. Ook daarvan sterven er zeer 

vele. 

Voor het opgroeien van een kiemplant tot boom hebben 

Beuken schaduw nod ig: Jonge bomen gaan vaak dood als zij in 

de volle zon staan omdat de stam geen felle zon op de bast 

verdraagt. Doordat de kroon van oudere bomen zich verbreedt 

zorgen Beuken er zelf voor dat hun stam wordt beschermd te· 

gen fel zonlicht. Vanwege de behoe fte aan schaduw kan een 

Beuk zich wel onder een Eik ontwikkelen maar vanwege de be

hoefte aan licht kan een jonge Eik niet o nder een oude Beuk 

opgroeien. Het bladerdak ( de bladeren zijn elliptisch of ei

rond en ondiep gegolfd, zie afbeelding) van de laatste is veel 

dichter dan van de eerste. 

Volgend 'de oecologische 

flora' (door E.J. Weeda et 

al.) werd de Beuk pas 
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omstreeks 3000 jaar voor Chr. voor het eerst in het 

zuiden van ons land gesignaleerd. De Beuk 

kwam na de Eik ons land binnen. Vanaf 250 

jaar na Chr. groeide hij ook plaatselijk talrijk 

in de Hollandse d uinstreek. Toentertijd waren 

al veel loofbomen sterk teruggedrongen, deels 

wellicht door klimaatsveranderingen, deels 

stellig door kapactiviteiten van de mens. 

Er kwamen meer mensen die woon- en leef

ru imte nodig hadden. Op de plaatsen waar de 

Beuk werd gekapt kiemden Eiken. Daarom zijn er veel meer 

Eiken in ons land. 

Vroeger werd voor het pletten van vlas beukenhout gebruikt. 

Daardoor ontstond het werkwoord beuken. En dat leidde weer 

tot uitdrukkingen als "De beuk erin". Beukenhout werd niet 

alleen gebruikt voor het beuken van vlas maar ook als mate ri

aal voor meubels, parket, t rappen, in de bouw, enz. Beuk komt 

va n het woord Boe ofBroct uit het Sanskriet; beide woorden 

betekenen boom of boek. Wat zouden wij over beuken in boe

ken kunnen lezen als wij geen beuken hadden (gehad)? Ook 

drukletters werden van beukenhout gemaakt . 

Er wordt ook geschreven dat "beuk" uit het Sanskriet is afge

leid van het woord 8h09 Dat zou iet~ met tten te maken heb• 

ben. het eten van beukennootjes door dieren (bijvoorbeeld 

wilde varkens). Ze worden ook wel door mensen gegeten maar 

als deze te veel nootjes eten worden zij ziek. De ofliciöle soort

naam is Fogus syluotico. Ook het Latijnse woord fogus heeft 

waarschijnlijk met eten te maken want dit zou van het Griekse 

fogron voor eten zijn afgeleid. Syluotica heeft te maken met de 

zilveren glans die stam bezit. 

In de mythologie komt de 

beuk vaak voor. Bijvoorbeeld, 

de Beuk is gewijd aan de Ger

maanse oppergod Wodan. 

Volgens het volksgeloof 

kan een wens, gekerfd 

op beukenhout of 

-schors en in de grond 

gestopt, uitkomen. Als dit 

inderdaad het geval zou zijn 

zou ik op dat materiaal schrij

ven: "Ik wens dat de twee Gewo

ne beuken waarmee d it a rtikel 

begon, deze twee koninginnen, 

heel erg oud mogen worden!!" 
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Wijkvereniging start groengroep! 
Binnen de wijkvereniging Professoren- en 

Burgemeesterswijk is dit voorjaar een werkgroep Groen 

gestart. Na de oproep in de Wijkkrant van december 2002 

hebben zich een vijftal wijkbewoners aangemeld om 

samen met twee bestuursleden de ontwikkeling van 

het openbaar groen in onze wijken nauwlettend te 
gaan volgen. 

Via de wtbsit• www.profburgwijk.nl en de Wijkkrant zult u op 

de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de Groen

groep. Op de website kunt al de verslagen lezen van htt over-

maar ook ten overdaad aan onkruid op de bestrating waren 

enkele notities waard. 

Daarnaast werd op een aantal plaatsen ook waardering uitge

sproken voor de mannen van Wijkbeheer vanwege de mooie 

plantsoenen, soortenrijkdom en goede ontwerpen . Ook de 

divers• bomen in onze wijken werden met ontzag btkeken. 

Zo stuitten we op een meel bes m•I ten bijzonder, logé op 

de hoek De Laat de Kanterstraat-Thorbeckestraat, waarover u 

elders in deze Wijkkrant verder kunt lezen. 

Inmiddels is een brief met de bevindingen van de Groengrot p 

verstuurd aan Wijkbeheer. U kunt deze brief lezen op de web· 

leg met Wijkbeheer van de gtmeente Leiden, het zogtnaamde site. 

startdocument van de Groengroep en natuurlijk de verslagen 

van de Groengroep zelf. 

Fietstocht 
Een belangrijke activiteit van de Groengroep was de fieutocht 

op 4 augustus j.l. door de wijken om te inventarisertn welke 

gedeelten openbaar groen in het overleg met Wijkbeheer be• 

sproken dienden te worden. 4 Augustus viel midden in de hit

tegolf waardoor veel groen er zielig bijstond. Een aantal 

plantsoenen was net geschoffeld, wat volgens de deskundigen 

binnen de Groengroep heel slecht is: de vaste planten kunnen 

beschadigd worden door de schoffel en htt schoffelen woelt 

de grond om waardoor deze extra verdroogt. 

Er werd letterlijk en figuurlijk stilgestaan bij veel plaatsen waar 

htt groen een rommelige en slecht onderhouden indruk 

maakt, zoals de middenberm van de Fruinlaan, de plantsoe· 

neo langs de Room burgerlaan en de strook bosplantsoen 

langs het Professorenpad. Veel berenklauw en brandnetels, 
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Kwaliteit 
De doelstelling van de Groengroep is kort weer te geven in 

twee hoofdtaken. Alltre,rst het bewaken van d• kwaliteit van 

het gemeentelijk groen. Mooi openbaar groen verhoogt niet 

alleen in belangrijke mate het woongenot in onze wijken, 

maar het onderhoud ervan slokt ook een aanzienlijk deel van 

de Onroerend Zaakbelasting op. Als kritische klant mogen we 

daar best wat voor terugzien. Onze wijken mogen zich verheu

gen in de aanwezigheid van de nodige deskundige bewoners 

die Wijkbeheer maar al te graag willen adviseren. 

De andere taak die de Groengroep zich heeft gesteld is om een 

serieuze deskundige gesprekspartner te zijn voor Wijkbeheer. 

Het is voor wijkbewoners prettig als er rekening wordt gehou

den met hun al dan niet specifieke wensen ten aanzien van 

het openbaar groen. Maar voor Wijkbeheer is het eveneens 

praktisch en plezierig te weten welke wensen en vragen er 

onder bewoners leven ten aanzien van groen en onderhoud. 

De Groengroep wil graag als intermediair fungeren tussen 

wijkbewoner< en Wijkbeht er. 

Zelf doen 
Een van de gespreksonderwerpen tussen Groengroep en Wijk

beheer is het 'adopteren' van openbaar groen. Wijkbeheer is 

een groot bedrijf en door de schaalgrootte ervan is het niet 

altijd mogelijk de zorg aan de groenvoorziening te schenken 

zoals particulieren dat in hun eigen tuin gewend zijn. 

Dat zie je bijvoorbeeld terug in de opzet van plantsoenen 

(geen arbeidsintensieve perken), maar ook in de frequentie 

warmee geschoffeld en gewied wordt. Een aantal bewoners 

zou daarom graag zelf de handen uit de mouwen willen 

' 1 NUMM(ll 26 - U"'IMl(ltlOO) 

' 

steken. Een mooi voorbeeld hiervan ziet u op deze pagina van 

de bewoners van d• Zeemanlaan. Ook rondom de Uhlenbeck• 

kade wonen een aantal mensen die graag het Rosarium aldaar 

in oude luister hersteld zouden zien en daar graag een paar 

vrije uren voor op zouden willen offeren. 

De Groengroep overlegt nu met Wijkbeheer in hoeverre dat 

georganiseerd kan worden en een officiële status kan krijgen. 

Indien u vragen of opmerkingen heeft ten aanzien van het 

openbaar groen in onze wijken kunt u telefonisch contact 

opnemen met étn van de twee bestuursleden binnen de 

Grotngroep: Netty Steenstra (tel. 514456o) 

Rob Broekstra 

Bewoners Zeemanlaan helpen gemeente Leiden 

Op zondag 24 augustus hebben de omwonenden van het 

plantsoen aan de Zeemanlaan de gemeente de help•nde hand 

toegestoken. Met jong en oud werd onkruid uit de omringen

de coniferenstrook van het plantsoen verwijderd. Met deze 

actie hopen de bewoners de bossage te kunnen redden van 

de hardnekkige overwoekering door de Haagwinde. Ook voor 

to,komstige ondersteuning bij het onderhoud bletk de be

reidwillightid onder de omwonenden groot. 

De geslaagde actie werd bovendien als goed voor de saam• 

horigheid ervartn en na ruim twee uur ugen de bosjes er 

weer op en top uit. De koffie en taart, gesponsord door de 

Wijkvereniging, werden zeer op prijs gesteld. 

De volgende dag heeft de gemeente de grote onkruid berg 

opgehaald. 

Namens de omwonenden van het Zeemanlaanplantsoen, 

Frank van Akkeren Hel attieturn van de Zeemanlun poseert bij de enorme onkruidb~rc-
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Huiselijk leven aan de Zeemanlaan 
hoe het ooit was 

Vorig jaar bracht wijkgenoot en historicus dr. Pieter 

Stokvis een boek uit onder de titel: 'Huishouden, huwelijk, 

gezin - Huiselijk leven in de 20' eeuw' (Rotterdam: 

Ad. Donker 2002). Hij schrijft daarin over het 

huishouden en het dagelijks leven van Nederlandse 

huishoudens in het algemeen en een speciaal huishouden 

in het bijzonder, namelijk Zeemanlaan 36 . In onderstaand 

artikel licht Stokvis een tipje van de sluier op. 

Voor mijn boek heb ik een aantal mensen uit de gegoede 

burgerij, middenstand en arbeidende klasse ondervraagd over 

veranderingen in levensstijl en die interviews in een boek ver· 

werkt. Samen met zes naoorlogse generatiegenoten en twintig 

voor de oorlog geboren respondenten blik ik als terug op 

veranderingen in het persoonlijk en huiselijk leven die soms 

zo alledaags zijn dat ze alleen herinnerd worden als iemand 

ernaar vrngt. Die bevindingen zijn verwerkt in een boek waar• 

in persoonlijke getuigenissen - a ls in een documentaire -

thematisch aan elkaar geregen worden, en waar nodig van 

commentaar voorzien. Uit paniculier bezit afkomstige foto's 

illustreren de veranderingen in verkeer en reizen, spelen en 

leren, spon en vermaak, huishouden e n huiselijkheid . Een 

kleine bloemlezing van zaken die herkenning of verbazing zul

len oproepen: de langzame verspreiding va n 'je' en 'jij' in de 

omgang, de apanheid van protestanten en katholieken, deu

ren en fietsen niet op slot en touwtje uit de b rievenbus tot 

1965, radio in ieder huis e n altijd aan, petroleumstel, spugen 

op strijkijzer, huren van stofzuigers en wasmachines, zelfs een 

wekelijks bad a l frivool en haren eens per maand gewassen, 

twee stel kleren voor door de week e n een voor de zonda g, 

gekrulde haren, gekrulde zinnen, tongkus doodzonde, men· 

struatie trauma en seks voor getrouwde vrouwen bittere phcht, 

strikte rolverdeling en gezagsverhoudingen in gezin en maat· 

schappij, afstandelijkheid (zelden een kus) tussen ouders en 

kinderen. Pas door de culturele revolutie rond 1970 is Neder

land veranderd van een zeer conse rvatief in een zeer libenijns 

land. 

In d ie sfeer ben ik in 1976 na het overlijden van mijn moeder in 

mijn ouderlijk huis beland dat mijn vader in 1935 voor ca. 

f 12.000 inclusief e.v. had gekocht. Dat was ongeveer vier maal 

het jaarsalaris dat mijn vader als leraar aan de Rembrandt HBS 

verdiende. Het was voor die tijd een modern hu ishouden met 

een gigantische boiler boven het fornuis en de e.v. kachel in 

de keuken en een elektrische wasmachine op zolder. Mijn drie 

halfbroers gebruikten die machine wel eens om chocolade• 

melk te maken voor al hun vrienden en vriendinnen. Je moet 

maar op het idee komenl Het huishouden was bewerkelijk, 

vooral in de winter wanneer er kolen en briketten uit het 

kolenhok geschept moesten worden. 

Tot het midde n van de jaren vijftig werd mijn moeder bijge· 

staan door een dienstbode en een naaister uit dezelfde Leider· 

dorpse familie waar ik wel eens logeerde als mijn ouders op 

vakantie gingen. Eind jaren vijftig moesten wij ons behelpen 

met een meisje voor vijf en later drie halve dage n per week. 

Als niet-katholiek in het blok rond de Petrus kerk en e nig kind 

temidden van grote gezinnen (l agerberg en Pompe) viel ik op 

zonder er buiten te vallen, want ik speelde met iedereen, zowel 

op straat als binnenshuis. Omdat iedereen op zondagmorgen 

naar de mis ging, ging ik ook wel eens gewapend met een 

oude agenda of woordenboekje als kerkboek en een paar 

hn wrdtr op pagina 15 
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Unieke nieuwe bewoner in onze wijk: 
bijzondere paddestoel op Meelbes 

Als ik fiets of wandel kijk ik altijd naar planten en dieren. 

Ik zie dan steeds weer voor mij interessante dingen. Zo ook 

toen ik op 31 juli 2003 door de De laat de Kanterstraat fietste. 

O p een Meel bes (Sorbus orio (l.) Crantz) ter hoogte van huis

nummer 6 (dat is het hoekhuis met de Thorbeckestraat) zag ik 

op de stam vlak onder de kruin een grote paddestoel met een 

doorsnede van ruim 20 cm. Ik vroeg mij dadelijk af welke soon 

dat zou zijn en wat dat voor de gezondheid van die boom en de 

omringende Meel bessen zou betekenen. Daarom nam ik con

tact op met onze buunbewoner, de paddestoelendeskundige 

Hans Adema. 

Hans is zeer geïnteresseerd in bijzondere waarnemingen van 

paddestoelen. Hij is direct gaan kiJken en stelde vast dat hier 

de Ruige weerschijnzwam (lnonotus h11p1dus (Bull. ex Fr.) Karst) 

groeit. Hij schreef: "Voor mij is dit de eerste zekere vondst 

sinds 1971". Dit geeft aan dat deze paddestoel een hele bijzon

dere wijkbewoner is. Ook in de literatuur wordt aangegeven 

dat deze soon zeldzaam is. 

Wordt deze wijkgenoot een plaag? Het is een parasiet maar 

volgens Hans (en mij) kan de boom nog wel even mee en hoeft 

hij dus niet dadelijk te worden gekapt. Stads bomen zijn altijd 

verzwakt en worden gemakkelijk geïnfecteerd door parasieten 

en dus ook parasitaire paddestoelen. 

Paddestoelen zijn schimmels. De paddestoel is het vrucht· 

lichaam, het reproductieve deel van het organisme. Het a nde

re deel, het mycelium, ontwikkelt zich onzichtbaar in de stam 

en de takken. De Ruige weerschijnzwam is eenjarig. De zwam• 

men kunnen worden gevonden van juli tot en met oktober; 

daarna worden ze zwanen vallen af. Maar omdat het myce· 

... Ve,uolg uon po.9ino ,4 

centen voor de collecte. Op woensdag- of zaterdagmiddag 

keek ik samen met een hele schare kinderen televisie bij de 

familie l agerberg. 's Zomers verzamelden wij ons voor de 

'vakantiebezigheden' b ij Haneveld. Op het programma ston

den fi lms in de Burchtzaal, boottochten en bezoeken aan het 

toen nog ongerepte Duinrell. Ook werd er veel gespeeld in de 

bouw en op het 'kerklandje' waar hele wielerbanen aangelegd 
werden. 

foto: Jos Versteegen 

lium wel aanwezig blijft hebben we kans dat wij een volgend 

jaar deze soon weer kunnen zien. 

Volgens de literatuur groeit deze soon op allerlei loofbomen, 

vooral de es, de iep, de appel, de noot en de wilg. 

De omringende Meelbessen zouden kunnen worden aan· 

getast, maar dat geldt dus net zo goed voor andere soonen 

bomen in onze wijk. Aangtzien Hans sinds 1971 niet heeft kun

nen vaststellen dat de soon ergens groeit ben ik niet bang 

voor een plaag. Ik hoop wel dat we nog een aantal jaren van 

deze unieke wijkbewoner kunnen genieten! 

Rinny E. Kooi 

Na de oorlog bleek de centrale verwarming verroest. Die heb 

ik er pas in 1976 uit laten halen om plaats te maken voor een 

moderne e.v. met de gasketel op zolder. Toen iedereen het in

terieur moderniseerde hadden wij daar geen geld voor over, 

zodat het huis dat in 1988 grondig verbouwd is, nog geheel in 

stijl is met glas-in-lood, schuifdeuren en schoorsteenmantels. 

Als historicus en bewoner ben ik daar blij mee. 
Pieter Stokvis 
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Straatfeest 
Bakhuis Roozenboornstraat 

1 

-- ----- - --- - ------ -
-- -- -Midzomerfeest in d;---

Speelschans 
Op 21 juni was het weer zo ver: Het Midzomerfeest in de 

Speeltuin! Het luchtkussen was dit jaar gigantisch groot, 

met klimmuren en pilaren en springkussens en glijbanen _ 

heet zoiets nog steeds vet gaaf of val ik nu meteen als veel 

te volwassene door de mand? De kinderen hadden het in 

ieder geval geweld ig naar hu n zin. 

Verder mocht de Speeltuin het 300-ste lid verwelkomen, 

dat dan ook feestelijk werd onthaald en toegesproken. 

Zelfs de ouders waren hierbij uitgenodigd, want a ls de 

Speeltuin uitpakt, doet ze het ook goed. Het hele gezin 

kreeg een gratis borbecue-festijn, en de kinderen ook 

nog een cadeautje. Neem dus allemaal je ouders mee 

naar de speeltuin en zorg dat je lid wordt, je weet maar 

nooit! 

Ed Nozeman leverde ook dit jaar weer zijn bijdrage aan 

de feestvreugde met zijn professionele barbecues (geen 

rook - wel lekkere geuren - vlees voor middernacht klaar) 

en met een speciale speeltuin korting. En overal werd 

gegeten, gelachen, gedronken, op simpe le badlakens 

of aan work-mate•achtige dinertafels (had de butler 

z'n vrije avond, soms?), kortom, de Speeltuinvereniging 

heeft ons weer een heel gezellige dag bezorgd . Alle compli• 

menten voor de vrijwilligers die dit weer voor ons geregeld 
hebben! Volgend jaar weer? 

Coco Hoek 

- ----- -- - --- --- -
Agenda de Sp;elschans 

Op 11 november a.s. zal hopelijk op verschillende plekken 

in de wijk weer Sint Maarten worden gevierd . Kinderen 

gaan dan met lampionnen langs de deuren, zingen liedjes 

en krijgen daarvoor snoep of fru it. Voor de speeltuin leden 

is er op 8 november een activiteit in het teken van Sint 

Maarten. Zij krijgen daarover bericht. 

Te groot om in de zandbak t" spel"n? 

De Speel schans wil je oude zandbakspeelgoed graag 

hebben. Bel 5128133 of lever het in bij de portier van de 

speeltuin. 

: NUMHUU - Ul'Tf:MHIJOOJ .. 

Wijkvereniging tegen sluiting loket 
van station Lammenschans 

Per, oktob"r a .s. verdwijnt binnen onze wijk weer een 

voorziening waar veel inwoners en ook anderen gebruik 

van maken. Het lok"t van h"t station Lammenschans, dat 

de afgelopen twee jaar nog beperkt open was, wordt nu 

geheel gesloten. Kaartjes kopen kan dan nog uitsluitend 

via de kaartjesautomaten. Voor het kopen van 

•ingewikk"lde' kaartjes wordt verwezen naar h"t Centraal 

Station en voor informatie en alarm worden 

informatiezuilen geplaatst. 

Het bestuur van de Wijkvereniging betreurt het dat de NS 

deze stap hebben gezet en heeft daar dan ook schriftelijk 

tegen geprotesteerd. Vooral in de ochtenduren verwerkt het 

station veel reizigers waarvan een aanzienlijk aantal gebruik 

maakte van de loketdiensten. De automaten zijn voor met 

name ouderen en mensen met een visuele handicap minder 

goed bruikbaar of zelfs geheel onbruikbaar. De dienstverle- =-
ning via een praatpaal is aantienlijk lastiger en onvrie ndelijker . <i7iiiiiiii 
dan het directe contact met een loketmedewerker. De gang 

naar het Centraal Station - zoals geadviseerd - kost extra t ijd station lammenschans moeten gelden. Door de fractie van 

en aan de loketten daar is het aanzienlijk onrustiger om info,. 0 '66 in de gemeenteraad zijn eind augustus vragen gesteld 

ma tie te vragen dan het op lammen schans is. In een brief aan aan het College van B & W. In de vragen wordt ook de aan• 

de NS heeft de wijkvereniging gevraagd om o pheldering over dacht gevraagd voor de socia le veiligheid op en rondom het 

de motieven voor dit besluit. Tevens is gevraagd om het besluit station. Ook in het leidsch Dagblad is uitgebreid aandacht 

te heroverwegen en pas definitieve besluiten te nemen op besteed aan deze kwestie. 

basis van een onderzoek naar het gebruik van het loket en van Het bestuur van de wijkvereniging hoopt dat de directie van de 

nader te stellen criteria. Dit is elders ook gebeurd met als NS ingaat op ons verzoek, maar bij het ter perse gaan van de 

resultaat dat een beperkte openstelling op piektijden gehand• wijkkrant was nog geen reactie ontvangen. 

haafd bleef. Dat zou volgens de Wijkvereniging ook voor het Ad van der Waals 

Opnieuw boom vergiftigd 
Begin augustus hebben bewoners van een woning aan de De Sitterl.un a.rngifte geda.rn v.1n vergiftiging \·,111 hun 

l<astanjeboom in de achtertuin. Na thuiskomst van val<,1ntie waren dt• boom en twee struil<en verdord en bleek dt• 

g ro rid eronder vochtig. Gif, zo constateerde men. Twee j.1.1r d,tarvoor 1'i bt"woners van rl'n wor 111 .!-! h it· r dirt' ( t ,lc hter · 

aan dt• Van de Sande Bakhuijzenlaan, hetzelfde overkomen. Vermoed wordt nu d,1 t ht.'1 nm dt'lt' lfdt· d.idt'r g.i.ll . 

Behalve de vern ieting va n natuur, wordt ooi< de gezondheid v.111 de bewoners en voor.il dl' lwidncn dil' 111 dt• t uirwn 

spelen bedreigd. Dit maakt de daad extra ernst ig Wal voor persoon is tol '°'îs on si.ui ' 

T1p ":i, vermoedens en suggest ies:> G.1 naar ht•t forum over de boomvergift1gcr op onze website www.profbur~"\I. ijk n l. 
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Gespecialiseerd in trendboeketten 

Van 't Hottslraat 5 -telefoon 071 512 19 77 
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Van Harteveld 

Zeemanlaan 22 - telefoon 071 512 35 77 

H AARST U DIO 
\ ' O O R DAME S 1. H E REN 

Volop parkeergelegenheid 

Van 't Hottstraat 26- telefoon 071 514 41 57 

GROENTEN & FRUIT « ' 0 

Ook voor uw fruitschalen 

Van 't Hoffstraat 12 - telefoon 071 514 68 31 
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Lammenschansweg 74 -telefoon 071 512 64 16 

Van 'I Hottstraat 7 tel. 011 512 22 to 

BAKKERIJ 

F.J.W. Raaphorst & Zn 

Van 't Hottstraat 21 - telefoon 07151236 95 

Van 'I Hottstraat 9 - telefoon 071 512 67 38 

t IIHIIII IHI 
Zeemanlaan 37 - telefoon 071 512 87 00 
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Van der Waalsstraal 3 
loleloon07l 5133 222 

e t uin Marian Rappoldt 
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Een geranium is geen 'Geranium' 

Verbaasde, soms zelfs verbijsterde, blikken worden mij toe- bloemperken 

geworpen als ik tijdens het bespreken van een beplantingspla n met eenjarigen die 

het woord 'geranium' laat vallen. Dan moet ik snel uitleggen toen de tuinmode 

dat ik natuurlijk niet de felgekle urde plantenbakkenplant beheers1en. 

bedoe l, maar de tuingeranium of ooievaarsbek 

Deze verwarring is de schuld van Linnaeus. In de achniende 

eeuw ontwikke lde hij een systeem voor de naamgeving van 

planten dat nog steed s in gebruik is. Planten werden onder

verdeeld in families op grond van de bouw van de bloemen, 

vruchten of a ndere delen. Ee n familie kent meestal verschillen

de geslachten, vooral onderscheiden naar bloemvorm. 

Elke plant kreeg een geslachtsnaam en een soo rtnaam, 

die weer verwijs t naar d e verschille n binnen de geslachten. 

Bijvoorbeeld , de familie van de Ranunculac,a,, de boterbloem

achtigen , kent vele geslachte n, zoals de anemoon, clematis en 

monnikskap. Een clematissc,ort is alpino of aritntalis. De soort• 

naam zegt vaak ie ts over de herkomst of groeiwijze. Nu heeft 

Linnaeus, tegen het advies van andere botanici in, de niet· 

winterha rde geranium van d e pla ntenbak, de Pt lar9onium, 

o ndergebracht bij de fa milie va n de Gtraniac,o,, de ooievaars

bek-achtigen, waar de Gtranium ook bijhoort. De Gtranioc,o, 

ke nmerken zich door d e vorm van de vruchten, d ie lijken op 

een ooievaarsbek of, zoals d e Grieken vonden, de bek van een 

kraanvogel: 9rrana1 is het Griekse woord voor kraanvogel. 

In de negentiende en het begin van de twintigs te eeuw was de 

Pelargonium enorm populair. Hij werd veelvuldig gebruikt in de 

D, Gtranium was 

na uwelijks bekend 

en zo kon het gebeuren 

dat de Pelargonium jarenlang 

'geranium' werd genoe md, 

naar de familienaam, zonder dat 

iemand daar raar van opkeek. 

Grr.anium prat~nH 

Een foutje dat nooit hersteld is en tegenwoordig voor heel wat 

misverstanden kan zorgen. Zo worden op een geraniummarkt 

gttn Gt raniums vt rkocht, maar Ptlor9onium1! 

In de zest iende en zeventiende eeuw werden al inheemse 

Gtraniumsoorten gekweekt in kruidentuinen om de medicinale 

eigenschappen te onderzoeken. Vooral Grranium robtrtionum, 

het robertskruid , en Grronium moll, werden toegepast bij de 

meest uiteenlo pende kwalen. De blauwe bloemen van Gtro· 

nium prottnst, de beemdooievaarsbek werden als verfs tof ge

bruikt. Naarmate de belangstelling voor Grroniums als 

tuinplante n toena m, werden wereldwijd nieuwe soorten ge

vonden en geîntroduceerd door plantenverzamelaars. Met d e 

vele kruisingen die de laatste jaren ontwikkeld zijn, kunnen we 

beschikken over ee n enorm aantal verschillende Grroniums. 

Voor elk plekje in de tuin is er wel een te vinden. Ze zijn er van 

10 tot , 20 cm hoog, in vele kleurnuances, van wit, roze, blauw, 

paa rs tot b ijna zwart. Ze stellen bovendien weinig eisen aan 

grondsoort en standplaats. Hoewel ze vaak wel een voorkeur 

hebben voor ron of iets meer schaduw, passen ze zich goed 

aan "n andere omstandigheden. Ook het blad van de 

Gtroniums is meesta l mooi. Van sommige soorten blijft het 

relfs groen in de winter, of heeft het prachtige herfstkleuren. 

Als het lelijk wordt na de bloei kan het simpelweg afgeknipt 

worden, waarna de plant mooi nieuw blad maakt en er de rest 

van het seizoen weer fris bijstaat. Vaak volgt dan nog een 

tweede bloei. 

Als u nog geen Geraniums in de tuin heeft, begint u dan eens 

met een Grronium ,ndrmi, daarmee zit u altijd goed volgens de 

Engelse tuinvrouw en schrijfster Margery Fish: " Deze plant 

past overal bij. Tussen deftige planten is het een aristocraat, 

maar dartelend door een cottagetuin wordt het een keuken

meid in een bloemetjesjurk." 

Marian Rappoldt 
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Muurgedicht op verzoek 

Dichter: Nils Ferlin, Zweden, 1898 1961 

Gedicht : Stjärno rna kvinu det lika 

Locat ie : De Sitterlaan 18, Leiden 

Advertenties van leden 

GEVRAAGD Wie kan mijn oude schrijfmachine repareren? 

Eén van de letters is afgebroken. 

Reactie naar fam. Braggaar, tel. 5124464 

AANGEBODEN Huiswerkbegeleiding: Een goede start voor 

uw kind in het Voortgezet Onderwijs! Wij hebben een kleine 

groep, ongeveer 6 kinderen. Uw kind leert gedisciplineerd 

huiswerk plannen en maken. En ... het is geen straf hier te zijn. 

Bel voor info N. van Doorn, te l. 5140038 

AANGEBODEN Keukengeiser Vaillant, ronde spoekbak, 

mengkraan, buggy. t.e.a.b. T el. 5131233. 

Op de muur van de dokterspraktijk van Kea Fogelberg 

prijkt sinds enkele maanden een gedicht in drie delen van 

de Zweedse dichter Nils Firlin. Volgens Fogelberg gaat het 

gedicht over het relativeren van dra matische gebeurtenis• 

sen; 'het zegt dat geboorte en dood allebei bij het leven 

horen'. Het gedicht is uitgezocht door vader Sten Fogel

berg op verzoek van dochter Teresa. Dochter Kea zocht 

contact mei de stichting Tegen-Beeld, die ervoor zorgde 

dat het gedicht daadwerkelijk op de muur verscheen 

(zie voor volledige ontstaa nsgeschiedenis 

www.muurgedichten.nl). 

Sinds: april 2003 (nummer 86) 

Let op: Toeval of niet, maar De Siner (1872 - 1934) 

was hoogleraar in de sterrenkunde. 

AANGEBODEN Zwarte Mountainbike, wielen 20• (leeftijd 6-

10 jaar) Is niet nieuw of mooi, maar doet het goed. Prijs € 20,•. 

Rob Broekstra, tel. 5122103 

HUIS GEZOCHT Momenteel wonen wij in een benedenwo

ning in de van 't Hoffstraat, maar wegens gezinsuitbreiding 

zijn wij op zoek naar een groter huis. Graag willen wij in de 

professoren/burgemeesterswij k blijven wonen. Wie ka n ons 

helpen? (Eventueel woningruil?). Gertjan en Lyda: 

071 - 51 21 937 / 06 - 51 55 4911 

GEVRAAGD Te groot om in de zandbak te spelen? De Speel

schans wil je zandbakspeelgoed graag hebben! Bel 5128133 of 

lever het in bij de portier van de speeltuin. 

1 NUM M U 16- SEPTlHHR :ZOOJ 

Een spaceclub in de wijk! 
Er waart een spaceclub rond in de wijk. De club wil 

ondermeer 'mensen in de wijk meer met elkaar in contact 

brengen en laten nadenken over wat hun wijk voor hen 

betekent '. Janine Thorborg (trekker) en Sandor van 

Doenzel (deelnemer) leggen uit. 

'Eigenlijk zijn we gewoon ouwe hippies' , verzuchten Janine en 

Sandor. Op dat moment doen ze al zo'n anderhalf uur verwoe• 

de pogingen om de doelstellingen van de spaceclub uiteen te 

zenen. Ze doen het stralend. De spaceclub is in ieder geval 

vrolijk. Zeer betrokken bij het wel en wee van de buurt. 

En verder moet de vonk nog overspringen. 

Janine probeert het nog eens: ' tien jaar geleden is Global 

Act ion Plan opgericht om via een praktische aanpak te komen 

tot een duurzame samenleving. De succesvolle eco-teams wa• 

ren hiervan een gevolg. In januari 2003 startte het programma 

'Ruimte Maken', waarin de buurt centraal staat. Een groepje 

bewoners van de professoren- en burgemeesterswijk doet 

daaraan mee onder de naam 'Spaceclub Leiden'. 

Niet vanzelfsprekend 
Hoogtepunten in het bestaan van de spaceclub tot op heden 
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mensen in de wijk wonen. Bovendien is het een actieve buurt, 

met een bloeiende wijkvereniging en een actuele website. Een 

wandeling door de wijk, waarbij vele mooie plekjes op d e foto 

werden gezet. bevestigde d it beeld. 

' Ik vind het belangriik dat we ons realiseren dat het prettige 

leefklimaat in de wijk niets iet.s vanzelfsprekend is' vertelt 

Janine. 'We moeten er ons best voor doen om het te behou

den. Verder zijn er wel degelijk zaken voor verbetering vatbaar, 

zoals de contacten met oudere wijkbewoners en faciliteiten 

voor jongeren van 12•16 jaar. We zoeken nieuwe activiteiten 

om met elkaar te werken aan een nog gezelliger wijk voor 

jong en oud.' 

Het spaceclubje is klein; circa zeven wijkbewoners deden tot 

nu toe mee met de activiteiten. 'De spaceclub moet groter' 

e rkennen Janine en Sandor. 'Maar het is te leuk om nu al te 

stoppen, we willen kijken wat er uitkomt.' 

zijn het wijkonderzoek en de wijkwandeling. Uit het onderzoek Om meer mensen te betrekken bezint de spaceclub zich op 

kwam naar voren dat de deelnemers van de spaceclub tevre• 

den zijn over hun buurt. Zij roemen bijvoorbeeld het groen, 

de bereikbaarheid, de aardige mensen (Sandor, voormalig 

bewoner van Hel Zomerhuis ofwel de gymzaal aan de Du 

Rieustraat kraakte nooit eerder in zo'n ruimdenkende buurt), 

mooie huizen en sociaal-culturele activiteiten. 

Verder valt hen op dat er veel kunsuinnige en bijzondere 

Bloemenkiosk 

Lammenschans 

Tegenover station Lammenschans 
Tel 07 1 514 18 12 

LEIDEN 

Elke dag grote sortering 
bloemen en planten 

Geopend: dinsdag t/m zaterdag 
Van 8.00 tot 18.00 uur 

nieuwe activiteiten. Maak ruimte! 

Brigitte van Elburg 

Uit de Kunst 

k aarsen & ke ram ie k 

Op zotlt • - "" bljzondt< caduu. 
kunrulnnlg gtdoeo<ttnl Sffll!Hl 

In onze galt<le k Ml lt koop! 
Etn kun of btkt< •k go- jublltumgftdltnk, 
objecttn van ktnmltk 

of unlt l<t rtlatltgo,dltnkonl 
In ont• 1ltlltn 

ont'#tfJM'fttnmalttn 
vffltandtll)lt gtllanclkalJ(t 

kumttnN'111 dtzt producten! 
(wel tijdig contact -
--lllngfft) 

Kom langs In onH gM<lo, 
btl of bozotlt clt -~ 
H-n1 16ot l.tlcltn 
tflofoon 071 513 9' 25 

www.ettllrtNltd«unst.nl 
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De politie is dichterbij dan je denkt! 
Na zes jaar Voorschote n is per 1 mei 1003 bureau Zuid 

van de politie leiden weer in de wijk gevestigd. 

Op 28 mei j .l. opende de s plinternieuwe burgemeester 

Lenferink feestelijk het splinternieuwe polit iebureau op 

de hoek van de Vijfmeilaan en de Boshuizerlaan, ter 

hoogte van Albert Heijn. 

"We merken dat het publiek ons weet te vinden", zegt Gerard 

Kempenaar, één van de vier wijkagenten van bureau Zuid. 

"Het is een goede zichtlocatie, dus er komen niet alleen veel 

meer mensen langs, maar er gaat ook een preventieve werking 

van uit. De politie is duidelijk aanwezig en dat verhoogt voor 

veel mensen het veiligheidsgevoel". 

De oude situatie van bureau Zuid in Voorschoten was zeer on

praktisch. Kempenaar: "Het is natuurlijk raar als je in Leiden

Zuid woont, op het wijkbureau aangifte moet doen en je moet 

daarvoor helemaal naar Voorschoten. Bovendien zaten we 

daar op een etage van een kantoorgebouw en dat maakte het 

voor het publiek niet altijd even makkelijk". 

De huidige plek is misschien wel de mooiste plek: dichtbij een 

winkelcentrum , een druk kruispunt (Vijfmeilaan-Churchill

laan) en centraal in d e wijk gelegen. 

Het moderne pand is van alle politiegemakken voorzien. 

Op de begane grond is de klantvriendelijke publieksbalie 

ingericht waar tijde ns kantooruren wijkbewoners zo binnen 

kunnen lopen. Ook zijn er twee aangiftekamers waarbij alle 

privacy gegarandeerd is. Het binnenbrengen van ve rdachten 

gebeurt aan de achterzijde, zodat aangevers en verdachten 

niet met elkaar geconfronteerd kunnen worden. 

Vanwege het beperkte vloeroppervlak is het bureau de hoogte 

in gebouwd. Een kelder onder de gehele o ppervlakte van het 

de laat+ 
kromhout 

makelaardij o.g. 

gebouw en drie etages daarbo

venop. In tegenste lling tot wat je 

zou verwachten zijn de cellen 

n iet in de kelde r gevestigd. "We 

hebben ook geen echte cellen" , 

legt Kempenaar uit, 

"Wij noemen dat ophoudka

mers. Mense n d ie wij aanhouden 

worden hier t ijdelijk vastgehou

den. Als het op logeren uitdraait 

gaan ze altijd naar het hoo fdbu

reau aan d e La ngegra cht". 

Omdat het totale vloe roppervlak 

van het nieuwe bureau veel groter is dan in he t bureau in Voor

schoten, zijn e r veel nieuwe kantoormeubelen en voorzienin

gen aangeschaft. "Maar alles is in principe gewoon 

meegegaan", aldus Kempenaar. 

Ook nieuw is d e wipkip in d e vorm van een politiemotor aan de 

voorkant van het gebouw. "Die hebben we ge kregen van Wijk

beheer als cadeau voor het nieuwe bureau" , zegt Kempe naar, 

"Daar kunnen agenten zonder motorrijbewijs o p o efene n ... ". 

Alle 41 hier gehuisveste personeelsleden zijn zeer tevreden 

met het nieuwe onderkomen. Het enige is nog dat er voo r de 

politiewagens parkeerruimte georganiseerd moet worden. 

"En we hebben er weer een paar hulpagente n bij" , zegt 

Kempenaar, doelend op de nieuwe buren van het gezinsver

vangend tehuis De Blauwe Zwaan, " Eé n van de verstand elijk 

gehandicapte bewoners heeft hier inmiddels bijna een com

pleet uniform bij elkaar gescharreld". 

Zo zie je maar, de politie is je beste vriend en die pet past ons 

allemaal. Rob Broekst ra 

071 5168080 
Lammenschansweg 76 
2313 OP Leiden 
Telefoon 071 • 516 80 80 

Planciusplantsoen 26b 
2253 TS Voorschoten 
Telefoon 071 • 579 31 00 

~ 
NVM 

Wijkwijzer 
Stichting Oitnstverlening Zuid Oostl 
Leidn Senioren Zelfstandig 
't Trefpunt . Professorenpad 1 1313 u. 
telefoon 512 81 83 

Dienst Milieu en Beheer Gemeente leiden 
Sector Wijkbeheer, wijkteam stadsdeel Zuid, 
Postbus 9100 2300 PC 
Boshu,zerlaan 5 2p1 SG 
telefoon 51676 15 

Politie Bureau Zuid 
VijfMeilun 135b 
2 3 11 RK l eiden 
telefoon 0900 8844 
Openingstijden: ma. tlm vr. van 9 tot 17 uur, 
za. en zo. gesloten 

Bewonerscommissie Rijndijk/Meerburg 
(Ons Doel) 
Mevr. C. Monfils 
l<anaalstraat 1 1313 NN 
teltfoon 5 12 08 59 

Bewonerscommissie Temminckstraat e.o . 
Dhr. E.C. Meyer 
Professorenpad 15 2313 u. 
telefoon 5131155 

Woningbouwverenigine Ons Doel 
Schuttt rsveld 65 1316 n 
telefoon 51110 25 

Openbare Buisschool lorentz 
Van Vollenhovenkade 19 1313 GG 
telefoon 514 17 77 

Alchemilla 
Tuinontwerp- en adviesbureau 

Marian Rappoldt 

Van Bemmelenstraat 21 

Tel 5135142 of 5661405 
Fax 5135143 
e-mail al.chem,lla®'nter.nl.net 

Folder op aanvraag 

P.C. Basisschool Roomburg 
VanVollenhovenk•d• 15 2313 GG 

telefoon 513 0958 

R.K. Buisschool Sint Joseph 
Oppenheimstru t 8 1313 Jl 
teltfoon 513» 63 

Stichting Thuiszorg Groot Rijnland 
Verbeekstraat 19-11 233 2 u. 
telefoon 5161415 
Voor wijkverpleging en gezinshulp: 
uitleencentrale Van Vollenhovenkade 15 
2313 GG: telefoon 512 1894 
Ouder-en kindzorg: itlcfoon 524 10 10 

Maatschappelijk Werk, sector Midden 
La ngegracht 18 2313 NT 

telefoon 522 17 27 (ma-vr. 9 -10 uur) 

Verzorgingscentrum Lorentzhof 
Lort na hof 1 1313 G• 
telefoon 514 95 95 

Parochiecentrum Oud-Katholieke 
Parochie: pastoor R. f rede. 
Cronesttinkade 1 13, 3 Gx 
telefoon 5 n4077 

R.K. Petrusparochie 
La mmenschansweg 40 
Putoor J. Smith, Herens,ngel 3 1313 JS 
telefoon 5121912 

Vredukerk 
predikanten: Or G.J. Venema en 
Os J.R. Wolthaus. 
Van Vollenhovenkade 1 1 2313 GG 
telefoon 5142317 
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Kinderdagverblijf Peuterpalet 
Oppt nht imstrut 6 2313 IE 
telt foon 5u 48 39 

Peuterspeelzaal Ot Glijbaan 
Burggravenlaan 171 2313 HM 

telefoon 5n1331 

Pouterspotlzu l Olleke Bolleke 
Oppenhe1mstru1t 2 2313 JE 
telefoon 513 ,o 61 

Naschoolse Opvang De Basisbende 
Oppenheimstrut 2 231 3 JE 
telefoon 512 43 6g 

Stichting 't Kasteel. 
Buitenschoolse opvang 
Sportpark Roomburg 
telt foon 513 54 74 

Speeltuin 'de Speelschans' 
Van Vollenhovehde 22 
Adres secretariaat: De S1tterfaan 75 2 3, 3 TL 
telefoon 5u8250 
E•m•il riddtrikhoffl_l>.,n.nl 

Vereni1in1 Professoren• en 
Bur1emeesterswijk 
Postbus 11119 2301 cc 
Thomas van Duin (voorzitter) tel. 5131233 
Jan Burgmeijer (secreuris) tel. 5116084 
Ad van der Waals (penningmeester), 

tel. 5n188g 
Rob Broekstra (redaktie Wijkkront), 
tel. 51»103 
Hendrik van Sandick (bestuurslid), 

tel. 5124330 
Netty Steenstra (bestuurslid). tel. 514456o 
Ada R•vt nstein (butuurslid), tel. 5114361 

[/)aintin<J J:adu 
Lijstenmakerij 

Korevaarstraat 51 
2313 JE Leiden 

Tel: 07151216 13 
Fax: 071 5143 45 40 
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Aanmeldingskaart voor 
lidmaatschap 
Hierbij meld ik mij aan als lid van de Vereniging Professoren- en 
Burgemeesterswijk. De jaarlijkse contributie bedraagt momenteel 
€ 7,50 en kan worden overgemaakt op Postbank rekeningnummer 
55.67.659 o.v.v. lidmaatschap Vereniging Professoren- en Burge
meesterswijk. Deze kaart uitknippen en inleveren bij de secretaris: 
Jan Burgmeijer, Kanaalweg 42 2313 OV Leiden. 

Naam: __________ _ ______ M/V 

Adres: ______ _________ ___ _ 

Postcode: ____________ _ ____ _ 

Telefoonnummer: _ _________ _ _ _ _ _ 

Als u een acceptgiro wilt krijgen, vult u dan hier uw giro• 
of bank-nummer in: 

Handtekening: _ ______________ _ 

L--------------------~ 
Wij kagen da 
Elke maandag: 

Klaverjassen in de Vredeskerk van 14.00 tot 17 .oo uur 
Bibliotheek in de Lorentthofvan 14.00 tot 17.00 uur 
Inloop koffieochtend 55+ '!Trefpunt van 10.00 tot 12.00 uur, Professorenpad 1 

Elke dinsdag: 
Kinderbibliotheekbus in de Cobetstraat, tussen 15.30 ~n 17.00 uur 
Meer bewegen voor ouderen in de Vredeskerk van 10.00 tot 10.45 uur en van 
11.15 tot 12.00 uur 

Elke woensdag: 
Volksdansen voor ouderen in de Vredeskerk van 10.00 tot 11.00 uur 
Sociëteit voor ouderen in de Vredes kerk vanaf 14.00 uur 
Bibliotheek in de Lorentzhofvan 14.00 tot 16.30 uur 
Kinderrestaurant in tennispark Room burg vanaf 18.00 uur 

Elke vrijdag: 
Bibliotheek in de Lorentthofvan 10.00 tot 12.00 uur 

Elke zondag: 
Activiteiten in bezoekerscentrum Reigers bos (polderpark Cronesteijn) 
vanaf 14.00 

Thee-middag in Lorentthofvan 14-30 tot 16.00 uur. 

Elke eerste maandag en dinsdag van de maand staat er een container voor 
drogisterij Van Harteveld op de Zeemanlaan, alwaar men oud papier kan 
afgeven voor een goed doel. 

Colofon 
De Wijkkrant is een uitgave van de Vereniging Professoren- en Burgemeesters
wijk te Leiden 
Secretariaat: Postbus 11 129. 2301 EC Leiden, Kanaalweg 42, 2313 OV Leiden 
Ingeschreven KvK: 40448253 

Redactie: Brigitte van Elburg en Rob Broekstra 
Met medewerking van: Hans Elstgeest, Rinny Kooi, Ad van der Waals, 
Jos Versteegen, Marian Rappoldt, Netty Steenstra, Frans Hoek, Hendrik van 
Sandick, Anneke de Leede, Thomas van Duin, Coco Hoek, Pieter Stokvis, 
Marjolein Morée, Frank van Akkeren. 
Vormgeving: Bookman 
Druk: drukkerij Mostert 

De volgende Wijkkrant verschijnt in der derde week van september 2003. 

Sluitingsdatum kopij is 15 november 2003. 

Redactie-adres is: 
Rob Broekstra, de Sitterlaan 84, 2313 TS Leiden. 
E-mail: robbroekstra@wanadoo.nl 

... 
- .--. t. 

TEE UWEN ASSURANTIEN BV 

HET ZEKERE 
VOOR HET 
ONZEKERE 

DE SITTERLAAN 89 
LEIDEN 
TEL. 071-5149967 

WEBS"TES 

Kiek in de pot 
uw traiteur .-. 

Dagverse maaltijden 

Party-schalen Buffetten 
High-tea's Soiree's 
Diners Lunchgerechten 
Delicatessen Kaasspecialiteite n 

.. 

Hogewoerd 79 2311 HG Leiden 
Tel 07 1-5120608 
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1 Aanmeldingskaart voor 1 

: lidmaatschap : 
1 Hierbij meld ik mij aan als lid van de Vereniging Professoren- en 1

1 Burgemeesterswijk. De jaarlijkse contributie bedraagt momenteel 
€ 7,50 en kan worden overgemaakt op Postbank rekeningnummer 1 
55.67.659 o.v.v. lidmaatschap Vereniging Professoren- en Burge
meesterswijk. Deze kaart uitknippen en inleveren bij de secretaris: 
Jan Burgmeijer, Kanaalweg 42 2313 DV leiden. 

Naam: ___ ______________ M/V 

Adres: _________________ _ 

Postcode: ________________ _ 

Telefoonnummer. _ ___ _________ _ 

Als u een acceptgiro wilt krijgen, vult u dan hier uw giro-
of bank-nummer in: 

Handtekening: _ ______ _ _______ _ 

L------------------ --~ 
Wijkagenda 
Elke maandag: 

Klaverjassen in de Vredeskerk van 14.00 tot 17.00 uur 
Bibliotheek in de lorenuhof van 14.00 tot 17.00 uur 
Inloop koffieochtend 55+ 't Trefpunt van 10.00 tot 12.00 uur, Professoren pad , 

Elke dinsdag: 
Kinderbibliotheekbus in de Cobetstraat, tussen 15.30 en 17.00 uur 
Meer bewegen vuor ouderen in de Vredes kerk van 10.00 tot 10.45 uur en van 
11.,5 tol 12.00 uur 

Elke woensdag: 
Volksdansen voor ouderen in de Vredeskerk van 10.00 tot 11.00 uur 
Sociëteit voor ouderen in de Vredeskerk vanaf 14.00 uur 
Bibliotheek in de Lorenuhofvan 14.00 tot 16.30 uur 
Kinderrestaurant in tennispark Room burg vanaf 18.00 uur 

Elke vrijdag: 
Bibliotheek in de lorenUhof van 10.00 tot 12.00 uur 

Elke zondag: 
Activiteiten in bezoekerscentrum Reigersbos (polderpark Cronesteijn) 
vanaf 14.00 
Thee-middag in Lorentzhof van 14. 30 tol ,6.oo uur. 

Elke eerste maandag en dinsdag van de maand staat er een container voor 
drogisterij Van Harteveld op de Zeemanlaan, alwaar men oud pi pier kan 
afgeven voor een goed doel. 

Colofon 
De Wijkkrant is een uitgave van de Vereniging Professoren- en Burgemeesters
wijk te Leiden 
Secreta ria.at: Postbus 11129. 2 301 EC Leiden, Kanaalweg 42, 2313 OV leiden 
Ingeschreven KvK: 40448253 
Red;1ctie: Brigitte van Elburg en Rob Broekstra 
Met medewerking van: Hans Elstgeest, Rinny Kooi , Ad van der Waals, 
Jos Versteegen, Marian Rappoldt, Netty Steenstra, Frans Hoek, Hendrik van 
Sandick, Anneke de Leede, Thomas van Duin, Coco Hoek, Pieter Stokvis, 
Marjolein Morée, Frank van Akkeren. 
Vormgeving: Bookman 
Druk: drukkerij Mostert 

De volgende Wijkkrant verschijnt in der derde week van september 2003. 
Sluitingsdatum kopij is 15 november 2003. 
Redactie-adres is: 
Rob Broekstra, de Sitterlaan 84, 2313 TS Leiden. 
E-mail: robbroekstra{a)wanadoo.nl 

TEE UWEN ASSURANTIEN BV 

HET ZEKERE 
VOOR HET 
ONZEKERE 

DE SITTERLAAN 89 
LEIDEN 
TEL. 071-5149967 

VVt-:BSsTE S 

Kiek in de pot 

Dagverse maaltijden 

Party-schale n 
High-tea's 
Diners 
Delicatessen 

Buflellen 
Soiree's 
Lunchgerechten 
Kaasspecia liteiten 
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Hogewoerd 79 2311 HG Leiden 
Tel 071 -5120608 




