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wijkl<rant 
Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk 

._-, ..... . 

Openlucht-Kerstviering op 
13 december: iedereen is welkom! 

Brandende vuurkorven, limonade, 

warme chocomel, glühwein, 

heerlijke kransjes en zingende 

buurtbewoners. Het klinkt als iets 

van vroeger tijden, maar niets is 

minder waar. Voor menig 

buurtbewoner zullen direct de 

herinneringen boven komen aan de 

voorgaande Kerstvieringen aan de 

Zeemanlaan. 

Een evenement waarbij jong en oud ge

zel lig samenkomt om de ontsteking van 

de lichtjes van de grote Kerstboom aan 

de Zeemanlaan bij te wonen. Daarna 

zullen onder het genot van warme 

dranken en heerlijke versnaperingen de 

bekende Kerstliederen uit volle borst 

meegezongen kunnen worden. 

De grote Kerstboom zal vanaf dat mo

ment het bekende lichtpunt in de wijk 

zijn in de 'de donkere dagen' rond Kerst. 

De stroomvoorziening wordt evenals 

De tweede druk van "Van stadspolder 

tot beschermd stadsgezicht" van Tho· 

mas van Duin en Kasper van Ommen is 

nog steeds te koop. Dit boek beschrijft 

het ontstaan van onze wijk/buurt, het 

wordt verluchtigd door buurtherinnerin

gen van wijkbewoners en vroegere be

woners, het wordt verder verrijkt met 

voorgaande jaren weer gesponsord door 

Luba Uitzendbureaus. 

Op zaterdag 13 december om precies 

17.00 uur worden de lichtjes van de 

boom ontstoken. De Wijkvereniging 

nodigt alle buurtbewoners uit om hierbij 

aanwezig te zijn. 

Voor eventuele muzikale inbreng 

graag reageren naar tel. 5122857, 

frankvanakkeren@wanadoo.nl 

Frank van Akkeren 

gedachten over onze wijk, er is een wijk

kroniek en het vestigt de aandacht op 

speciale gebeurtenissen en gebouwen 

met hun herinneringen. 

Bij ieder gezin in de Professoren- en 

Burgemeesterswijk en de Rijndijkbuurt 

hoort dit boek in de boekenkast te staan 

en gelezen en bekeken te worden. 

lees virder op pogino 2 ... 



Behoudend? 

In mi1n vor1ge column 
schreef ik over de la.11,gc 

balans tu.<11scn vcrondc
rmg en behoud, IIIS,'fCll 

Ingreep en bcschN
ming. Som~ kan het 

beclrl \'an 71C'h roerend,• 
\,·ijkbewoncrs een nogal ncgatu~ve 71Jn 
In d it beeld word<•n bewoners. du~ n c:h kr itisch wllotrn 
ovN een verandering. neergc1ct ab behoudend, anti 
vcrnicm,1lng, anti-gemeente, ptoc:t'durr-freoks en 110 1• 

ln-my-bockyo,cl (n imby). Dit merk 1k blJvoorbcclcl rond de 
R,jnGouweLJjn, In de dlsc:u.ssic over parkccrovc,Jo,t door 
bmnen.stod.<11be1ockcrs, m de rcoct,e op wocdcntle bewo
ners die vlndrn ,Jat het g roenbeheer n iet deugt en het 
klinkt soms ook door m reoc:t,cs op kt1t1sc:he bewoners 
rond de nieuwbouwplannen voor de Lorentz.,chool. 
lfc t behoudend imar,o is womsc:h ljnhjk ml't te Vf'tmi/dcn 
Daarom hecht 1k nogal aan zorgvuldigheid in argum<'nta 
tic en be \\'i}-'wocrmg. Damom 1.<11 hN goed om hf'I g<'sprek 
a ll11d op tc 1o<"kcn. Teg,·11/k \'md ih dat vooral 'de gemeen-
1<'' moet oppcu.~cn om m et" te doen aa n 
die beeldvorming. De .'meer van voormahg wcthoutlc , 
Pcchto ld in het Le ids Dagblad ,n :çt_ .. ptcmbcr d,t jaar ove r 
bewoners van onze- wl/k was dus onde r de go,dcl. 
Bewoners hebben het recht te reageren op ,•c ra 11dN 111gcn 
In hun woonomgeving . Bewoner., hebben recht op uitleg. 
Bewoncu hcbbt"n recht op invloed op hun e igen lcclom
g evmg . De gemeente vindt dit gelul,.k1g ook. oll1c1ccl. 
De gemeente h eelt bewoners nodig ,n hou, be leid Ik vmd 
dat In he l maken van plannen en kcu1es voldoende gele
genheid moet 11jn voor belangstellende belanghebben• 
den. In de eerste plaals is dat gc" oon handig en 
verstandig. Bewoners zijn op veel leuc•lncn gebruikers en 
crvaringsdcsJwnd,gcn. Ze weten wat er n,c t deugt, wat 
beter kan en wol de nadelen van een pion kunnen wor• 
den. Bewoners ondervinden dagclljks de conscqucnt,cs 
van een lnrichtmgsmaotregc l ,n de openbare ruimte. 
Dal geelt bewoners geen ollccnrccht. Er spelen nou een
maal vaak diverse belangen tcgcll/k en er ziJn wettelijke 
kaders. Jt.1ao, de zorgvuldigheid en hct erkend zijn als 
gesprekspartner vere isen een goede t11tleg over intentie, 
motivatie en planning. /lie r heelt de gemeente een grote 
verantwoordcl,jkhc,d. Rond het groenbeleid gaan te veel 
zake n wat dJt betrell mis. Ik ben blij dal de wijkvereniging 
een d eskundige 'g,ocn g roep· hcc,/1 
Rond de Lorcnt1school prijs 1k de gemeente in hoor besluit 
om bewoners en w11kvcrcnigmg een plaats Ie geven in de 
projectgroep. Moor ,k begrijp dan wee r niet waarom met 
de bcwi/svoering voor de heus van de noodlocot1e zo slor• 
dig en blJno terloops h'01dt omgegaan. Dot zet natuurlijk 

kwaad bloed . 
/k ben het zeker me t altiJd eens - en zeker met per dcllnl
tic - m et alle kr,tiek op de gemeente . Maar Ik vincl wel dat 
de gemeente, ambtenaren en polilick, steeds moet laten 
zien dot het bewoners serieus neemt. \'\'e moeten toch echt 
samen naar de resultaten van d ie la.,tlgc balans ZOt"kcn. 

Thomas van Dum 
Voorziller Vereniging 
Prole&Soren• en Burgcmeesterswljk ~ 

... Vttvo/9 van po91no , 

De prijs van het boek is € 11 ,35. U kun t het aanschaffen bij de 

volgende winkels: 

Buurtwinkel Vahrmeijer, Cobetstraat 77 , Kantoorshop Van 

Zelm, v.'t. Hoffstraat 7, Troefmarkt, Roomburgerlaan 16-18, 

Boekhandel KooyketGinsberg, Breemaat 93, Boekhandel De 

Kier, Breestraat 16 1, Gemeentearchief, Boisotkade 2a, Boek

handel Bruna, Stevenshof. 

Leuk voor in de schoen or onder de booml 

Activiteitenfonds 
Dit jaar is door 11 groepe n wijkbewoners een beroep gedaa n 

op een bijdrage uit het activiteitenfonds van de Wijkvereni

ging. Meestal ging het om het organiseren van een stTaatfeest. 

Ook in 2004 kan men een bijdrage uit het fond s aanvragen. 

Doelstelling is om de gezelligheid, de sociale samenhang en 

gemeenschapszin binnen de wijk te bevorderen. De belang

rijkste spelregels zijn: 

het moet gaan om sociale, culturele of sportieve activitei

ten met een niet-comme rcieel karakter die op vrijwillige 

basis door en voor wijkbewoners worden georganiseerd; 

de organisatoren moeten aangeven voor welk gedeelte van 

de wijk (bijvoorbeeld een slfaat, een buurt, een bepaalde 

leeftijdscategorie) de activiteit wordt georganiseerd; 

voor de activiteit moeten alle bewone rs van het betreffende 

gedeelte van de wijk uitgenodigd worde n; 

het draagvlak van de act iviteit moet minimaa l 25 huishou

dens or 40 personen bevanen; 

een aanvraag moet worden ingediend door minimaal 5 le

de n die binnen het gedeelte van de wijk-waa rop de activi

teit zich richt - wonen. 

de bijdrage uit het fonds is+ 125. 

Leden van de wijkvere niging die voor het organiseren van een 

activite it een beroep willen doen op dit activiteitenfonds kun

nen hun aanvraag ind ienen bij de secretaris van het bestuur. 

Omdat he t fonds niet onuitpunelijk is zal het bestuur het prin• 

cipe 'wie het eerst komt .. .' moeten huldigen. Voor verdere in

forma tie kunt u zich wenden tot de penningmeester: 

Ad van der Waals Rinnyad(ilworldonline.nl 

Burgerbal2003 
start van een nieuwe traditie 

Wie dacht dat de Burgemeesterswijk vooral een tennis- en 

hockeybuurtje is, heeft op zondagmiddag 28 september jl. 

zijn ogen uitgekeken. Op die dag organiseerden de 

Burgermannen een voetbaltoernooi dat ieders 

verwachtingen heeft overtroffen . Wekenlange 

voorbereidingen en hevige discussies over de opzet en 

organisatie gingen aan het toernooi vooraf. Het resultaat 

mocht er zijn . Ruim 200 ingeschreven spelers verdeeld 

over 20 stratenteams streden om de Burgerbokaal 2003. 

Minstens net zo veel toeschouwers hebben zich prima 

vermaakt. 

Streng doch rechtvaardig 
" De Bu,ge,mannen wilden graag iets voor de buurt organise

ren" , vertelt Hendrik van Sandick die het toernooi opende. 

Onder het motto 'schoenmaker blijf bij je leest ' kwamen we al 

snel op een voetbaltoernooitje." Na riJp beraad werd beslote n 

het trapveldje bij de Verdamstraat tot thu1Sbasis te benoemen. 

Daar werden drie voetba lveldjes van circa 20 bij 40 meter in• 

gepland door materiaalmeester Dick Jonker met liinen en 

goaltjes die gehuurd zijn b,j de Gemeente Leiden. 

De opzet van het toernooi was simpel. Twintig s1,a1enteams 

verdeeld over twee poules speelden allemaal vijf wedstrijden 

van 10 minuten. "'We wilden niet allemaal maar fanatieke ke• 

reis tegen elkaar laten spelen", legt Hennie Müller uit. Daarom 

werden in elk team verplicht ook kinderen en dames opgeno

men. Müller: "Dat betekent datje de spelregels moet aanpas

sen. Streng doch rechtvaardig was het mono. Geen lichamelijk 

contact, slidings en tacklrs we rden consequent bestraft met een 

penalty: vanaf het midden schieten op een leeg doeltje". 

De hoogstgeklassee,den uil beide poules speelden de finale 

om de Burgerbokaal 2003. 

Voor en na de wedstrijdjes was voor alle spelers en supporters 

de koek en zopie tent van Dominique Nagy (en vele assisten

ten) een centraal ontmoetingspunt. 
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Halverwege de middag ontstond lichte consternatie toen de 

luidsprekerinstallatie het liet afweten. De stroom was uitgeval

len. Technosch manager Wim Bonekamp had niet lang nodig 

om het lek te achterhalen. "Nagy had de stroom eraf gegooid 

toen het koffie-uurtje voorbij was", aldus Bonekamp, "hij wist 

n iet dat die kabel doorgeschakeld was naar de luidsprekers•. 

Rieu Runners 
Om 17.00 uur werd de lang verwachte fina le gespeeld. 

De Rieu Runners traden in het stt1Jdperk tegen het team 

Verdam WWW. De fi nale stond onder leiding van de 'Scheids

van-de-Dag' Peter Diez. De beide teams hielden elkaar tot en 

met de verlenging in evenwicht. Strafschoppen moesten uit

komst brengen, en zo werden de Rieu Runners de eerste trotse 

winnaars van de Burge,bokaal. 

Burgerbal 2004 

"Volgend jaar weer een Bu,gerbal mannen?" luidde de retori

sche vraag van spreekstalmeester Petra de Haan. Daar hoeven 

de Burgermannen niet lang over na te denken. "Natuurlijk 

komt hier een vervolg op. Maar we mogen natuurlijk niet ten 

onder gaa n aan dit succes" vindt Willem-Jan langebach. 

" iedereen heef\ vandaag genoten, ook de Burgermannen. 

En we moeten zorgen dal het klein van opzet blijft ". Sha un 

O'Riordan valt hem bij. "De evaluatie bij het Indische restau

rant heef\ verbeterpunten opgeleverd. Volgend jaar in ieder 

geval een toilet voor dames erbij, en wat te denken van een 

aparte tent voor de EHBO-ers? Daarbij komt dat we in de toe· 

komst de spelregels wellicht wat moelen aanpassen. Minder 

pappa's die met schoenmaat 47 voor de kleine doeltjes blijven 

staan. Een oplossing hiervoor zou zijn om alleen doelpunten 

te tellen die zijn gescoord door kinderen tot 12 jaar.· Het is 

duidelijk: Bu ,gerbal 2004 is al volop in voorbereiding. 

Brigitte van Elburg / foto 's Frans Hoek 
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CURSUSSE~N _ _ _ 

Zes concenlratle oefeningen voor rusl, 
evenwicht en vitaliteit 
met Margallt Laufer 

de Zonneboo1n 
cursus r11 O/'l,•l,ll11x'irrntr 11111 

nét even anders .. ! In deze cursus worden zes concen1rat1O 
oefeningen behandeld die do mens 
kuMon helpen het ju,ste ovenwicht to 
ver1m19en tussen z,,n b•nncn• en 
bu11env-erekS 

,_ _ _______ e_en gree uit ons programma 200~4 _ ___ _ 

Data en hjd 
Ma 9 tob ~m 29 maan - t0 30- 12 30 uur 

Schllderen Intensief 
met Ag nes van Gent • 

Eon cursus voor gevorderden d10 zch op 
een lf'll enslove manier mei hel sch,lderon 
w,llenverbtnden 
Er Y.'Ordt aandacht besteed aan mnlenaal 
dynamiek en compos,110 Aanzencn die 
gegeven worden. kunnen thuis verder 
u1tgewerk1 worden De cursus Is gencht 
op het sltmuleren van hel etgen in1ha11ef 
Data en h,ct. 
Vu) 9, 23 Jan, 6 lob, 5, 12 en 26 maan 
9 en 23 april. 14 me, • 09 30·12 00 uur 
'ook op dln•d•gmorgen •n woen1d•gavond 
•ook ll'OOf b#glnMr• 

Boetseren brengt beweging• 
met Marijke de Mare 

Vormpnnc,pcs als hol en bol, de overgangen 
daanussen on hoó vlakken elkaar 
ontmoeien on verstertcon, spelen hierin een 
belangu1ko rot 
Gaandeweg ontdek 10 dat somm.ge vormen 
terug'<eren. b1J te horen als oen eigen 
handschnf1 Doann l,gt don ook fO kracht 
verborgen die verdor ken u1tgroet0n 
De één laat z.ch tn~reren van binncnu1I, de 
ander van bu4enal 
De begeletd1ng ,s veelal ind1vfduecl Soms 1s 
er een lhema dat we meen kte1n groepje 
onderzoeken 
Data en hJd: 
Donderdag 15 lanuori tlm donderdog 27 mei 
1000-12.30 uur 
• ook op de woen1d•g•11ond 

Op zoek naar polarltelten 
met Anna de Mol 

lnncrh1'< beweeghJk 211n. fantasievol 
werken on het boleven van kwah1011cn In 
vorm on stemming 
Oe oefeningen die 1n deze cursus 
gegeven worden. vinden hun oorsprong In 
de baslselemonton van de sch1kktr1ael' 
zoals kleur, vorm en compos,1ie. Ook het 
waarnemen en orvaren van eigen en 
elkaars werkwi1ze neeml een belangrifke 
pfaals 1n 
Tifdens deze cursus wordl e, oon 
degehJke. maar speelse Jn1roduc11c 
gegeven ,n het we,ken met de gouache
lcchnlek of materiaal naar keuze 
Dala en lljd. 
Vr,f(I 16, 30 jan, 13, 20 feb, 19 mn , 2, 
16 apr., 21,28 mei 2004 • 10 00-12 30 uur 

Voor lnto,malle en opgave: De Zonneboom - De Laai de K1nterstra1t 5 -2313 J S Lelden - T 
E-m1ll1dre1: lnfoOzonneboom.nl 

Internet: w.w.w.zonneboom.nl 

j oe ZONNEBOOM WERKPLAATS 7 ~l _____ w_D_R_K_S_H_o_P_s ____ ~I LI ___ c_u_L'-T_u_R_E_E_L_c_A_F_E __ __,I 

1 
Vanuit het vuu, van het enlhous1a5me :;.. 
komen lot daadkrachtig handelen ,n hel nier 
en nu 

SMEDEN 
hel wèrkt, probeer 'I een1 ... ! 

Oala en hjd 
Zaterdag 1 O januari Vm 22 me, 
Van 10 00-120001 van 13 00-15.00 uur 

MEUBELMAKEN 
Dur1 )11 een houtverb1nd,ng aan? 
Meubelmaken én ontwerpen. 

Docent: Jan de Laat 

Data on t,jd. 
woensdag 14 januan lfm 26 mei 
19.30-22 00 uur 

WERELDVROUWENDAG 

De vrouw als verbindende kracht De 
toekomst van Europa. 

De f'OI van Europa, is van grool belang om 
vanuit do e19onheid, ldent1te1t, de 
wereldvrede een kans Ie geven. 

Heof belangn1k hier ,s de verbindende 
dragende kracht van de vrouw. De 
tragische dood van pohhca AMa Llndh 
heeft dot nog eens onder de aandachl 
gebracht. 
Zondag 7 maan, p.v 8 maan 2004 
Reserveren gewenst 

De d iepe klank van stflte 
oeleningen ,n net aanwezig worden 
met Chrlttlne Gruwez , cuhuul11losole 
za1erdag 31 jan van 20 00 - 22 00 uur 
en zondag 1 feb van 10 00 - 16 00 uur 

;.. De Juiste vraag stellen. hoe doe Je 
dat en waarom? 
met Martin v•n den Broek, 
organ1saheadv1seur 
vujdag 12 mn van 20.00 - 22 00 uur en 
zalerdag 13 mn van 10.00- 17.00 uur 

;. Spiegeltje, aplegeflJe aan de wand, 
zelfponret (n1e1 om do mOOtSle van het 
land) met Mlr/• Zltzner, 
vujdag 19 mn van 20 00 - 22.00 uur en 
zaterdag 20 maan van 10 00- 17.00 
uur 

• Het Drlelulk van Hubert en Jan van 
EIJck fascinerend, verbluftend en vol 
symbof1ek met H• n v• n Ouwerkerk, 
docen1 kunstgeschiedenis. 
Data on tijd 
vuf(I. 6 on t 3 feb.· 20 00-22 00 uur 
Reserveren gewenst 

Europa! Europa! 
3 b0e1endo bt1eenkomsten over verleden. 
heden en loekomst van onze 
oude/nieuwe oosterburen 
De sprekers zijn alkoms,,g uit Hongar11e, 
Polen en TsJechte, maar wonen en 
werken al geruime tijd ,n Nederland w,1 
zten ze als bruggenbouwers tussen hun 
culturen en onze West-Europese cultuur. 

;. zondag 15 februau, dr József 
Katus, Hongaure 

" zondag 14 maan, Cypuan 
Kosc1eln1ak, canoorus1 en prol. 
Magala, Polen 

:.- zondag 28 maart, prol Hans 
ReMer, Tsjechle 

Reserveren gewensl 

:,. zondag 4 apr.t een speciale 
feestehtke Potendag als afslu,t,ng 
met kunst, cultuur. muziek 01c. 
Open,ng door de Poolse 
ambassadeur. 
Aanvang: 12.00 uur 
Reserveren gewenst 

:,. zondag 8 februari: 
Oe wlsselwerklng tussen 
architectuur, het Individu en het 
sociale leven.· 
Pieter van der Ree. architect 

Aanvang 12.00 uur 
Reserveren gewenst. 

Bijzonder geslaagd l<erkenpad 
Zondag 9 november hebben vele wijkbewoner s genoten 

van het bezoek aan de Oud-Katholieke kerk en de 

Petruskerk. 

Oud-Ka tholieke kerk 
Prachtige orgelklanken kwamen je tegemoet bij het betreden 

van de Oud-Katholieke Kerk . Stil werd je van de muren, die 

helemaal vol geschilderd zijn op een manier die ie niet zou 

verwachten in een Godshuis. 

Verrassend was de uit leg over de muurschilderingen van de 

kunstenaar Chris lebeau. 

In 1931 bij de eerste ofliciele bezichtiging werd over het werk 

van lebeau in de kerk o.a. het volgende medegedeeld: " Het is 

de taak van de beschouwer om zich in de gedachtengang van 

de kunstenaar te verplaatsen en n,et met een vooropgezet oor

deel zijn werk te bekiiken en .... te vonnissen." 

Pet ruskerk 
In rustig herfstweer wandelden we naar de Petruskerk, waar 

we m et kofoe en thee ontvangen werden. Het Emoenakoor van 

de Vredeskerk bracht de 'Missa in d-moll' van Michael Haydn 

ten gehore. Al luisterend kreeg je de tijd om de prachtige 

ruimte van de kerk in je op te nemen. Na een uitleg over de 

architect Kropholler, werden we in de gelegenheid gesteld om 

het gebouw te bek11ken en om te genieten van de tentoon• 

gestelde kerkschatten, waaronder zeer oude, waardevolle 

kazuifels. 

Vredeskerk 
Tenslo tte waren we op zondag 16 november te gast in d e Vre

deskerk, waar diverse w ijkgenoten een zee, gevarieerd pro· 

gram ma ten gehore b rachten. We genoten van de klanken 

van orgel, vleugel, viool, trompet, hobo, klarinet , fluit en van 

zang. Het was een fantast ische middag en regelmatig hoo rde 

Je " Dat ,s voor herhaling vatbaar, kunnen we daar geen traditie 

van makrnr 

Rest een woord van dank aan alle vrijwi lligers, de kosters, de 

kerkheren, de wiJkbewoners. Zonder jullie zou het nooit zo'n 

succes zijn geworden. 

Van alle bezoek aan de kerken zijn foto's te zien op 

www.profburgwijk.nl. 

Netty Steenstra / foto's Frans Hoek 

Uit de Kunst 

ka a rsen & kerami e k 
Op z()H nHr ttn bljzondtr <MfHU, 

kunrt.1lnn'9 gtdooo,tt<d ,...,-.1 
In ontt 91lerte Is het te koopt 

Etn Han of btker tk 
g,bootto-of tubfftumgt1d>tn1<. 

objecten "~ kt11ff'Mtk 
of untth rt&ltJt~tnktn7 

In onu 1ttUtn 
ontwtrptn t n m1ktn 

vtmtndtlflk g,htndluptt 
kumten,an al dtzt p,oduct,nl 

(wel tltdlg contact opntrnen 
YOOf' besttHlngtn) 

Kom &lngi In onzt 911tfle, 
btl of tMrod: d t Wt tBltt 
HogeWCMrd 1~ UlcMn 
1'1ofoon 071 513 99 15 

www.1ttllt,uttdtkunJt.nl 
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Voortgang RijnGouwelijn? 

De Tweede Kamer biedt wel steun, 

maar nog te weinig geld voor de RGl. 

Bij de rijksbegroting is de 

financie ring van de RGl in 

de Tweede Kamer aan de 

orde geweest. Dat was aan• 

leiding voor de Stichting 

STOOM een uitgebre ide 

brief aan de kamercommis• 

sie te sturen, waarin ze haar 

zorge n over het project uit• 

eenzet. De wijkvereniging 

heeft een korte brief met 

ons standpunt gestuurd . 

Aanleg van het tracé van Gouda naar leiden kost 240 miljoen 

euro. Ongeveer 80 miljoen wordt betaald door de provincie en 

15 mi ljoen euro door de gemeenten langs de lijn. Dat betekent 

dat het rijk circa 145 miljoen euro moet bijpassen. In de Twee• 

de Kamer heeft Minister Peijs aangegeven dat ze voor drie 

lightrailprojecte n. waa rvan de RGL er één is, in totaal 111 mil• 

joen euro u ittrekt. Er is dus sowieso nog niet genoeg geld . 

De minister heeft ook gezegd dat het daarbij blijft en dat er 

voorlo pig geen geld is voor plannen d ie nog in eerde re plan

fase zitten, zoals het tracé van l eiden naa r de kust. De Tweede 

Kamer lijkt zich daarbij neer te leggen . 

He ndrik van Sand ick 

Waarom zou je lid worden van de wijkvereniging? 

Omdat de wijkvereniging een onder nota rieel toezicht op· 

gerichte verenigi ng is 

Omdat de wijkve reniging een door de gemeente en andere 

instellingen erkende partner is e n om advies wordt ge· 

vraagd bij p lannen voor onze wijk 

Omdat daar waar de wijkvereniging niet om advies wordt 

gevraagd, zij actief de p la nnenmakers benadert 

Omdat de wijkvereniging op een professionele manier de 

belangen behartigt van de bewoners van de Professo ren• 

e n Burgemeeste rswijk en de Rijndijkbuurt. 

Omdat de wijkvereniging staat voor het behoud van het 

historische erfgoed en t radit ie s van onze mooie wijk 

Omdat de wijkvereniging zich sterk maakt voor de veilig• 

heid en de leefbaarheid voor iedereen b innen onze wijk 

Omdat de wijkve reniging d irect met de gemeente onder

handelt over de kwalite it van het g roenonderho ud in onze 

wijken 

Omdat de wijkvereniging feesten en evenementen in onze 

wij k stimuleert, organiseert, en waar moge lijk financiee l 

onde rsteunt. 

Omdat de wijkvereniging u via de Wijkkrant en de website 

informeert over uw eigen wijkl 

Kijk vooral op onze we bsite www.profburgwijk.nl e n 

ontdek de arg umenten die nog niet hiernaast staan. 

Aarze l dus niet en wordt lid of donateur, via onderstaa nd 

aanmeldingsformulier, voor € 7 ,50 per jaa r. 

Naam: 

Adres en postcode: _______ _______ _ 

Telefoon: 

(post)banknr.: 

(eventueel) E-mail: _ ___ ___ ________ _ 

Soort : lid / donateur 

(doorhalen wat niet va n toepassing is.) 

Datum 

Handteken ing 

Inleveren bij o f opsturen naar secretariaat, Kanaalweg 42, 

2313 DV le iden. U ontvangt t .z.t . een acceptgirokaart. 

Een nieuwe wethouder, 
een nieuwe kijk op parkeren? 

Het is nu december 2003. Inmiddels is er weer een nieuwe 

wethouder aangetreden, te weten de heer Hessing. Bij het 

volgen van het parkeerbeleid vanuit de gemeente valt het vol• 

gende te melden. Wat o p dit moment op sta pel staat is dat de 

nieuwe wethouder eerst een gedegen o nderzoek naar het zo· 

genaamde PRIS (Parkeer Route Informatie Systeem) wil laten 

uitvoeren. Het PRIS systeem functio neert slecht. 

Om aan de klachten omtrent de pa rkeeroverlast in Tuinstad• 

Staalwijk tegemoet te komen, overweegt de gemeente med io 

2004 midde ls een enq uête te peilen of er draagvlak is om 

betaald parkeren in te voeren in een gedeelte van Tuinstad

Staa lwijk. 

Ten gevolge van het invoeren van het beta ald parkeren in 

Vreewijk is de parkeerdruk aan de rand van o nze wijk weer 

meer toegenomen. Dientengevolge heeft een groep bewoners 

van de Lammenschansweg, Lo rent2kade en Zeemanlaan zich 

verenigd, om zich over de parkeerproblematiek te buigen. 

De overlast wordt in d it gedeelte inmiddels de rmate g root er

varen, dat deze bewoners noodgedwongen willen voorstellen 

betaa ld pa rkeren in te voeren. 

l{erst in de Kerken 
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Dit idee staat haaks o p het standpunt van de Werkgroep Par

keren . 

Wij vinden dat het parkeerprobleem zijn oorsprong in het een• 

trum heeft en d us daar moet worden o pgelost. Wanneer in een 

gedeelte van de wijk betaald parke ren wordt ingevoerd, zal dit 

ongetwijfe ld overlast geven op de daarachter gelegen st raten. 

Iets waar wij als werkgroep afwijzend tegenover staan . Boven

dien moet men zich goed rea liseren dat aan het betaald parke

ren ook nadelen kleven. Het lijkt ons beter om in gesprek te 

blijven met de verantwoorde lijke wethouder en de andere 

wijkverenigingen in de schil rond het centrum, om tot con• 

structiefbeleid te komen. 

De Wijkvereniging met zijn Werkgroep Parkere n fungeert 

als spreekbuis voor de wijk. Zijn er wat u betreft misschien 

inmiddels ande re zienswijzen nodig? laat het ons dan wete n 

door te reageren naar de WG Parkeren, Zoeterwo udsesingel 

39, 2 313 EJ leiden. Of doe mee aan de discussie o p de we bsite 

van de wijkvereniging www.profburgwijk.nl en reageer in het 

forum op de me ning va n andere wijkbewoners. 

W erkGroep Parkeren, Gerda Versteegen 

Oud-Kat holieke Pa rochie van de H.H. Fredericus en Odulfus 28 decem ber 09.30 uu r: Eucharistieviering met samen zang. 

24 december 22.00 uur: Kerstnachtmis, Hoogfeest met 30 december 09.00 uur: Eucharistieviering. 

eucharisti eviering 31 december 17.00 uu r: Woord en Gebed viering met same n-

15 e n 26 december: geen d ie nst zang. 

28 decem ber 10 .00 uur: H.H. Onschuldige kinderen van 1 januari 09.30 uur: Eucha ristieviering met Dames en He ren 

Bethlehem, Eucha ristieviering koor. 

4januari 10.00 uur , Epifanit, Eucharistieviering 

30 nove mber, 7 en 14 december zijn er Oecumenische Vredes kerk 

Vespervie ringen van 17.00- 17.30 uur 24 december 18.30 uur: eenvoudige kerstmaalt ijd , kerk o pe n; 

18.00 uur: Gelegenheid voor ontmoeting , muziek en samen• 

Petr us kerk zang; 20.00 uur: Kerstavond dienst. Na de die nst wordt er 

21 december 09.30 uur: Eucharistieviering met Dames• en chocolademelk, koffie en Gluhwijn geschonken. 

Heren koor; 17 .0 0 uur: Kerstsamenzang. 

14 december 19.00 uur: Woord e n Gebed Kinderviering met 

kinderkoo r en crèche; 22.00 uur. Nachtmis met Projectkoo r. 

25 decem ber 09.30 uur: Eucharistieviering met de Cantorij; 

12.00 uur. Kindje wiegen. 

16 december 09.30 uur: Eucharist ieviering met samenzang. 

27 d ecembe r 19.00 uur: Eucharistieviering met samenzang. 

Opgave voor de kerstavondmaaltijd tot uiterlijk 18 december 

bij Mevr. H.J. Kramer, tel 5130920 of bij Mevr. M. Nolles 

tel 5130 293. 

Wilt u ge bruik maken van de autodienst dan kunt u dat 

gelijktijdig opgeven. 

25 december 10.00 uur. Dienst van Schrift en Tafel voor jo ng 

en oud. 
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Rinny E. Kooi 
De Apetreiter: 
een boom die zijn naam eer aandoet! 

" Dat op zijn stam onze hand zich soms neervlijt 

in een groet" (Marc Tritmans) 

î Ot'n Tritmans in het gedicht •Afgunst" bovengenoemde 

regel schreef had hij vast en zeker niet de Apetreiter voor ogen. 

Bekijk de stam van de Apetreiter in de 

tuin van de Tiboel Siegenbeekstraat 17 

eens. Wat gebeurt er als u uw arm te

gen de stam houdt of op een lak legt/ 

De boom is super stekelig!!! 

De stam en de takken zijn met veel 

stekels bedekt. (zie figuur). Zelfs apen 

zijn niet in staat in deze boom te klim

men. Dat zouden zij eigenlijk wel graag 

doen om de eetbare zaden, die hoog in 

de boom gevormd worden, te plukken 

en op te peuzelen. Maar ze zullen het 

wel laten! 

De Apetreiter, Araucario a,oucano 

(Molina) K. Koch, heeft nog meer 

Nederlandse namen, zoals Apenboom, 

Apenschrik, Slangenden en Kandelaar

d,n. De namen Apetreiter en Apen

schrik spreken voor zich maar geldt dal 

ook voor Apenboom en Slangendenl 

Evenals dal voor apen geldt zullen 

slangen niet graag deze boom aanra

ken of er in klimmen. De zaden die er• 

uit vallen en op de grond terecht 

komen zijn voor apen goed eetbaar. 

Dat verklaart de naam: de boom is aan 

de ene kant een treiteraar maar aan de 

andere kant een welkome voedselbron. 

Dat de naam Slangenden aan de boom 
~ !,:,,l,lil~ • .....;, 

is gegeven heeft ten andere reden: de takken zouden op slan

gen lijken. Maar anderen zeggen dat ze aan kandelaars doen 

denken, vandaar ook de naam Kandelaarden. 

Het woord Araucoria komt van de Arauncana Indianen in Zuid

Argentinië en Chili, het gebied waar de Apetreiter thuis hoort. 

Bossen, die uit deze bomen bestaan, zijn indrukwekkend 

mooi. De Araucana's aten de zaden van deze boom. 

De Apetreiler behoort tot de Araucariaceae. Dat is een primi

tieve oude plantenfamil ie die al uit het Trias (213-248 miljoen 

jaar geleden) dateert, en toen ook op het noordelijk halfrond 

werd aangetroffen. Er is nu nog een beperkt aantal soorten uit 

die familie over die alleen voorkomen op het zuidelijk halfrond 
(Zuidoost-Azië, Nieuw-Zeeland, 

Australië en Zuid Amerika). 

De Apetreiter is sinds het midden van 

de 17' eeuw in Europa bekend door• 

dat de Spaanse natuurondenoeker 

Don Fransisco Oendariarena in op• 

dracht van zijn regering naar Zuid 

Amerika afgereisd was om goed 

bruikbaar hout te zoeken, o.a. voor 

de scheepsbouw. In 1660 is de boom 

in Nederland ingevoerd. 

Volgens Raymond van der Ham van 

het Nationaal Herbarium Nederland 

bestaan er twee groeivormen van de 

Apetreiter, een slanke en een com

pacte. Ze worden in de literatuur 

echter niet apart beschreven. 

De compacte vorm wordt in het 

algemeen het mooiste gevonden. 

De boom in de Tiboel Siegen• 

beekstraat lijkt het meest op de 

compacte vorm. 

De boom is tweehuizig. Zowel de 

vrouwelijke als mannelijke bloeiwij• 

zen (kegels, zie figuur) worden hoog 

in de boom gevormd. De mannelijke 

kegels worden 7-15 cm lang en 5 cm 

breed, de vrouwelijke 10-18 cm en 8-15 cm breed. De pollen· 

korrels van de mannelijke bloemen worden door de wind naar 

de vrouwelijke gebracht. Het duurt na de bevruchting 2-3 jaar 

voor de zaden rijp zijn. Alleen oudere bomen vormen kegels. 

De boom aan de Tiboel Siegenbeekstraat is daarvoor nog te 

jong. In het boek "Nederlandse Dendrologie", geschreven 

door B.K. Boom (henien door J. de Koning en anderen) staat: 

"normaal tweehuizig, op hoge leeftijd kan de boom éénhuizig 

worden. Mannelijke en vrouwelijke bloeiwijzen komen echter 

niet op dezelfde lak voor". 

De boom kan in ons land -volgens de literatuur- hooguit on· 

geveer 100 jaar worden. Ik vermoed dat die leeft ijd te maken 

heeft met het beheer van die boom. In het gebied waar de 

boom van nature voorkomt kan hij ouder worden dan duizend 

jaar. In Zuidwest Argentinië wordt hij ruim 30-50 m hoog. 

De breedte is dan ongeveer vier tot vijf meter. In Argentinië 

zijn versteende resten van de oude Araucaria's gevonden met 

een stamdiameter van 3 meter. Ik weet niet of het in dit geval 

dezelfde Araucaria-soort betreft als die in onze buurt. 

De takinplanl van de boom is mooi en regelmatig langs de 

kaarsrechte stam. Oudere takken hangen naar beneden, 

terwijl de takken in de kroon schuin omhoog staan. De naal

den(= bladen) hebben een schubvorm. Ze zijn stijf, grijsgroen 

tot donkergroen en hebben een buitengewoon scherpe punt. 

De leerachtige schubvormige naalden overlappen elkaar 

grotendeels en staan in kransen rondom de tak (zie figuur). 

In de 19e eeuw was deze boom in ons land in de mode en werd 

vaak aangeplant. Nu is de boom ook weer populair. In onze 

Tt kcningtn Rinn1 Kooi, 
fo10 Jos Vtr11uctn 

buurt woont kennelijk een aantal liefhebbers want er groeien 

minstens zeven exemplaren in particuliere tuinen. Enkele zijn 

ongeveer een meier hoog (dus recent aangeplant); andere zijn 

al een aantal meters hoog, o.a. de boom in de Tiboel Siegen

beekstraat. 

De boom is winterhard. Uit het genus Araucaria is de Apetreiter 

de enige soort die bestand is tegen onze winters. "Familiele

den" van de Apetreiter kunnen niet goed tegen om klimaat. 

Maar bi nnenshuis kan wel een verwant (ook een lid van het 
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genus Araucaria) worden aangetroffen , 

namelijk Araucar1a htttraphylla, 

de kamerd,n (zie figuur). Net als de 

slangenden is ook dit een "mode

plant". Een paar jaar geleden was hij 

vaak bij de bloemist te koop. Ik denk 

lr,,,,., 

dat er toen binnen in de woningen in onzewiJk veel meer ka· 

merdennen te vinden waren dan de zeven slangendennen die 

nu buiten staan. De kamerden is veel minder stekelig en daar• 

om ook hanteerbaarder. 

Er zijn mensen die van de Apetreiter houden; er zijn er ook die 

hem het liefste zouden omhakken. In het algemeen staat er in 

onze wijk· door de persoonlijke voorkeur •,an de bewoners

een groot aantal soorten bomen uit heel verschillende plan

tenfamilies. Om die reden zouden we onze buurt - voor zover 

het part iculiere tuinen betreft - als het ware een arboretum 

kunnen noemen, een bomenven ameling. De Apetreiter hoort 

absoluut in zo'n venameling thu,s. Als je je in deze boom ver• 

diept merk je dat je hem hoe langer hoe boeiender gaat vin

den. Het zou daarom heel leuk zijn als er in de verre toekomst 

ook kegelvormende exemplaren in onze wijk te zien zullen 

zijn. l aten we het hopen!! 

Bloemenkiosk 

Lammenschans 

Tegenover s1a1ion L.1mmcn'iichans 
Tel 07 1514 18 12 

LEIDEN 

Elke dag grote sortering 
bloe111e11 e11 p/a111e11 

Geopend: d insdag t/m zat erdag 
Van 8.D0 tot 18.00 uur 
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Activiteiten werkgroep Groen 
In het vorige nummer van onze Wijkkrant werd melding 

gemaakt van de start van de werkgroep Groen als 

onderdeel van de Wijkvereniging. Tevens werd een kort 

overzicht gegeven van het activiteitenprogramma van de 

Groen g roep. Het is de bedoeling dat alle wijk bewoners via 

de website www.profburgwijk.nl en de Wijkkrant op de 

hoogte gehouden worden van de activiteiten van deze 

Groengroep. 

In september heeft de werkgroep over het groenbeheer in onze 

wijk een brief gestuurd naar de afde ling Beleid van Wijkbeheer, 

waa rin met name bezorgdheid werd uitgesproken over de 

volgende punten: 

Op te veel plaatsen is er sprake van een monocultuur, 

d.w.z. te weinig variatie in plant-, heester- en boomkeuze; 

Veel perken maken een nogal onven orgde indruk, doordat 

er weinig onderhoud heeft plaatsgevonden en doordat 

zwerfvuil onnodig lang blijft liggen. Gepleit wordt voor 

frequentere schoffel - en snoeibeurten en voor meer afval

bakken in en rond het openbare groen. 

De aanwezigheid van berenklauw en brandnetels op zeer 
veel plaatsen in onze wijk. 

De grote hoeveelheid onkruid op de verharding, daar waar 

men toch minstens twee maal per jaar een onkruidborstel 

zou verwachten . 

Ten s lotte is voorgesteld om bepaalde stukken openbaa r 

groen in onze wiJk door bewoners te laten "adopteren" 

(d.w.z. in grote lijnen onderhouden in samenspraak met 

de gemeente). 
In haar antwoord gaf de dienst Milieu en Beheer toe dat in het 

verleden inderdaad vaak sprake is geweest van weinig geva

rieerde plant· en heesterkeuze. De laatste tijd wordt getracht 

daar verandering in te brengen. Wijkbeheer wil daar ook graag 

de werkgroep Groen in betrekken. Verder gaf Wijkbeheer aan 

dat plantvakken die in de afgelopen jaren te veel verwaarloosd 

waren thans zo veel mogelijk gerenoveerd worden in het kader 

van het Meerjaren Onderhoudsprogramma Groen (bijv. 

groenstrookjes aan de Roomburgerlaan, de Meijerskade en de 

Sitterlaan). Achterstand in onderhoud wordt toegegeven, maar 

er wordt hard aan gewerkt om die achterstand weg te werken. 

Meer afvalbakken plaatsen is helaas nog niet mogelijk omdat 

de financiële middelen ontbreken om ze allemaal op tijd te 

legen. De berenklauw wordt naar vermogen bestreden, maar 

oplettendheid blijft geboden. Bewoners wordt gevraagd de 

aanwezigheid van deze gevaarlijke plant te melden aan het 

Servicepunt Woonomgeving, tel. 5165501. Met de borstel

machine die het onkruid op de verharding moet verwijderen 

waren in het afgelopen jaar inderdaad problemen. Wijkbeheer 

overweegt het onkruid in de toekomst met een groeiremmend 

middel te lijf te gaan. De Groengroep zal informeren in hoe

verre dit geen schade toebrengt aan het milieu. 

Eventuele adoptie van stukjes openbaar groen wordt door 

Wijkbeheer als een interessant initiatief gezien. Bekeken zal 

worden in hoeverre hierover nadere afspraken kunnen worden 

gemaakt. 

Binnenkort zal de Groengroep weer overleg met Wijkbeheer 

voeren over deze en andere punten, zoals de stand van zaken 

m.b.t. de renovatie van het park Room burg, het Rosarium, 

vreemde veranderingen in het bomenbestand in de wijk, de 

renovatie van de middenbermen aan de Burggravenlaan en de 

Sitterlaan en de plantvakken aan de Lammenschansweg, de 

Room burgerlaan, de Uhlenbeckkade en de Verdamstraat. In 

het volgende nummer van de Wijkkrant zal hiervan verslag 

worden gedaan. 

Op venoek van Wijkbeheer en de Wijkvereniging is één van de 

leden van de Groengroep (Ronald Landheer) aangewezen om 

zitting te nemen in de zgn. klankbordgroep van het Polderpark 

Cronesteyn. Als er ontwikkelingen zijn zullen deze ook in de 

volgende Wijkkrant gemeld worden. 

Ronald Landheer 

Nieuwe leden gevraagd! 
De Groengroep zou graag een oproep willen doen aan 

gemotiveerde bewoners met belangstelling voor en/of 

kennis van openbaar groen om de werkgroep Groen te 

komen versterken. De Groengroep vergadert ongeveer 

eens per zes weken en de leden ervan onderhouden verder 

regelmatig contact per e-mail. Met name de hoek tussen 

Me lchiorTreublaan en de De Sitterlaan is in de werkgroep 

ondervertegenwoordigd, o.a. doordat Rob Broekstra zich 

wegens drukke werkzaamheden uit de groep heeft moeten 

terugtrekken. Maar ook mensen uit andere de len van de 
wijk zijn van harte welkom! 

Meld u aan bij: 

Netty steen5tra, tel. 5144560, Steenstra(ä)wish.net 
Uhlenbeckade 13, 2313 EH Leiden 

Ronald Landheer, tel. 51 44077,landheer@let.leidenuniv.nl 

Duyvendak5traat 30, 2313 PZ Leiden 
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Sluiting loket Station Lammenschans: 
vervolg, ofwel einde verhaal. 

De Nederlandse Spoorwegen zij n niet gevoelig gebleken voor 

ons pleidooi om het loket van het station Lammenschans open 

te houden. Een eerste brief van het bestuur van de wijkvereni

ging werd beantwoord met een niet ondertekende standaard 

brief. Op onze tweede brief werd nauwelijks ingegaan op onze 

argumenten voor open houden maar beriep de NS zich op het 

verliesgevend zijn van een bemensd loket. Van een aantal be

woners in de wijk hoorden wij dat zij niet eens antwoord heb

ben gekregen van de NS op hun klacht op de sluiting van het 

loket. In de beantwoording van vragen van de fractie van 0 '66 

in de gemeenteraad liet het college weten dat ook zij had erva

ren dat de NS op dit punt geen enkele tegemoetkome ndheid 

vertoont. Blijft ons niet anders over dan te constateren dat 

weer een voonien ing uit de wiJk verdwenen is. Het is nu een 

kwestie van afwachten welke bestemming het gebouwtje gaat 

krijgen. Wij hopen dat de bestemming er in ieder geval aan 

bijdraagt dat de omgeving van het perron leefbaar en sociaal 

veilig zal zijn. 

Ad van der Waals 

FIT DE WINTER I N 
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Van Harteveld 
Zrem,rnla :an 1 2 

l eldoon 512 JS 77 

In memoriam de 
amandelboom Prunus dulcis 

Hij heeft heel veel - misschien wel meer dan 40 - jaren 

gestaan aan de Burggravenlaan. Deze soort zie je niet zo 

vaak langs de straat. Hij gaf hele mooie vruchten. leder 

voorjaar genoot ik als hij stond te bloeien. Het was een 

feestelijk gezicht. Ik wilde de vruchten tekenen en plukte 

dit najaar aanelend een takje. Eigenlijk vond ik dat ik het 

niet mocht doen maar kon de verleiding niet weerstaan. 

De boom is nu gesneuveld , nee vermoord. Zonder kapver

gunning!! Was niet ziek, stond niemand in de weg. De da

der of de opdrachtgever moet zonder meer bij de gemeente 

gezocht worden. De enige herin nering is nu mijn tekening. 

Een klacht indienen blijkt naa r ervaring in onze stad geen 

enkele zin te hebben. Maar de wijk is weer een boom armer. 

Welke bomen gaan nu volgen? 

Rinny E. Kooi 
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Al 40 jaar stralend achter de toonbank 

Op 3 november was het f"st in de ' buurtsuper' van het echtpaar Vahrmeyer 

in de Cobetstraat. Gerda Vahrmeyer stond op die dag precies 40 jaar in de 

zaak. Het was vooral " n f" stelijke dag, waarop Gerda ("ik zeg niet hoe oud 

ik ben") door haa r trouwe klanten in het zonnetje werd gezet. Ze heeft ervan 

genoten. Voor de caMera's van TV West w"s ze op het belang van het be• 

houd van kleine buurtwinkels. Vahrmeyer heeft in haar lange loopbaan maar 

liefst acht buurtwinkels uit de Cobetstraat zien verdwijnen. Ze hoopt hel, 

samen met Ton die al 37 jaar in de winkel werkt, nog een poosje vol te hou· 

den. "Het gaat om het bestaansrecht van Ton en hel bestaansrecht van de 

buurtwinkels", zegt ze strijdlustig. "Bovendien weel iedereen dal ik niet stil 

kan zitten, ik vind het heerlijk om in de winkel te staan." 
Brigitte van Elburg 

Sint Maarten stralend feest voor jong en oud 
" 11 november is de dag dat mijn lichtje branden mag". 

Dit lied zongen ruim 100 wijk kinderen op 11 november 

's avonds in de "l orenuhof". 

De bewoners toonden zich blij verrast bij het zien van al die 

blije kinderen met hun, veelal zelfgemaakte, lampions in de 

hand. Toen het buiten echt donker was geworden kwam de 

wijk opnieuw tot leven. Vooral in de omgeving van de lorentz· 

kade en de Zoeterwoudsesingel; de aanlooproute naar ven or• 

gingshuis "lorenuhof". 

Een snoer van lampionlichtjes slingerde vanuit alle hoeken van 

de wijk naar het vena mei punt om nog ttn keer de Sint Maar

tenliedjes te oefenen. Om zes uur waaierde iedereen uit naar 

de verschillende etages om de toegestroomde mensen daar 

toe te zingen en om langs de deuren te gaan. 

Toen de straat op. V" I wijkbewoners hadden gehoor gegeven 

aan de oproep van speeltuinvereniging "de Speelschans", 

want achter ' "I ramen brandde een lichtje ten teken dat 

Sint Maartenzangers daar welkom waren. De kinderen wisten 

het maar al te goed: waar licht brandt is lekkers! Met de zak

ken en zelfs rugzakjes vol met mandarijnen en snoep eindigde 

de avond voorv" I kinderen met het slotakkoord: de buit 

inspecteren. Het staat vast dat ouders de komende weken 

geen snoep meer hoeven in te kopen! 

Wat betreft de afgelopen elfde november past een woord van 

dank aan alle Sint Maanenzangers en aan de gulle gevers die 

de avond in onze wijk tot "n stralend feest voor oud en jong 
hebben gemaakt! 

Hanneke van der Veen 

1 

î 
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Nieuwbouwplan Lorentzschool 
Enthousiasme, vragen, zorgen en weerstanden 

De gemeentelijke plannen voor nieuwbouw en tijdelijke 

noodhuisvest ing voor de openbare lorentzschool hebben 

diverse reacties opgeleverd. Allerlei betrokkenen hebben 

zich geroerd. De directie, ouderraad en 

medezeggenschapsraad van de school zijn enthousiast 

en bepleiten snelle besluitvorming en start. 

Omwonenden van de nieuwbouwlocatie vrezen overlast 

van de bouw en zetten vraagtekens bij de grootte van het 

complex. Omwonenden van het Trigonterrein keren zich 

tegen deze locatie voor de noodhuisvesting en bepleiten 

het park Room burg als keuze. Ook op het internetforum 

van de wijkvereniging roeren diverse bewoners zich. Het 

bestuur van de wijkvereniging heeft een uitgebreide 

reactie op het plan opgesteld met maar liefst 19 vragen. 

Ondertussen lijkt de gemeente het tempo van de 

inrichting van de nood locatie te willen aanhouden. 

In november en december 2003 heeft de gemeenteraad Ztch 

voor het eerst gebogen over het plan van het college van B&W 

van de gemeente leiden. De raadscommissie Onderwijs werd 

op 20 november verrast door diverse insprekers u,t de wijk. 

De commissie had zich alleen willen buigen over de toeken• 

ning van een budget van ruims miljoen euro uit de begroting 

2004 voor onderwijshuisvesting. De ouderraad en MR van de 

lorentzschool benadrukten de noodzaak van nieuwbouw en 

wezen onder andere op de toestand van de bestaande school

gebouwen. De schoolgeledingen bepleiten al jaren de nood• 

zaak van een nieuwbouwinvestering. 

Zorgen en verzet 
Omwonenden van het Trigonterrein hebben Zich verenigd op 

hun zorgen over de keus van deze locatie voor de noodopvang 

van de school met 38 lokalen, in de periode van de sloop en 

bouw. Het gaat om bewoners van de Cronesteinkade, de 

Zoeterwoudsesingel en zorgcentrum lorenrzhof. Zij zijn van 

mening dat het terrein te klein is, de bestaande groen• 

vooniening onherstelbaar wordt beschadigd en de dagelijkse 

gang van kinderen en ouders, zeker als dat met auto's ge

beurt, naar deze plek niet goed mogelijk i, Ook twijfeltn zij 

aan de toezegging van volledig behoud van de groenfunctie na 

de periode van de noodvooniening. De groep bepleit park 

Room burg als noodlocatie. 

Verenigingen van Eigenaren van woningen aan de Burggraven· 

laan en de Asserstraat hebben eveneens de handen ineen 

geslagen. Zij verwelkomen een nieuwe school maar zetten 

vraagtekens bij de omvang, de combinat e van woningen en 

de duur van het sloop• en bouwproces. 

Het bestuur van de wijkvereniging Juicht het toe dat de 

gemeente fors wil investeren in de huisvesting van de 

lorenaschool en tevens de ruimtenood van de St. Joseph• 

school wil oplossen. Het bestuur heeft in een uitgebreide brief 

aan de gemeenteraad en het college va n B&W alle aspecten 

van dit grootse proiect op een rij gezet en onderscheid er nu 
zeven: 1. de argumentatoe voor de keus van étn groot nieuw 

complex, 1 . de combinatie van school en woningen, 3. de 

groei van de school, 4. de inpasbaarheid van het nieuwbouw• 

complex in de buurt, 5. de communicatie met direct omwo• 

nenden van de nieuwbouwlocatie, 6. de keuze voor de locatie 

van de noodvoon iening en 7. de plannen met gymlokaal 

Du Rieustraat. 

Tijdens de raadsvergadering werden de schriftelijke antwoor• 

den op de 19 vragen uitged"ld. Dat was nog eens snel, maar 

ze bleven op verschillende onderdelen onbevredigend. Met 

name het starten met de noodvoon iening terwijl de besluit· 

vorming over de nieuwbouw (t.b.v. het verlenen van vergun• 

ningen) nog lang niet rond is, verbaast de wijkvereniging. 

Op het ven oek om een ' leefbaarheids-efrectrapportage' van 

dit grote complex in de buurt, o.a. vanwege de verkeersdruk, 

wordt vooralsnog niet serieus ingegaan. Oe uitgevoerde 

'ontwerpstudie' zou reeds alle antwoorden bevatten. Daar is 

het bestuur het niet m" "ns. 
Positief is dat zowel de wijkvereniging als direct omwonenden 

uitgenodigd zijn om deel uit gaan maken van de algemene 

projectgroep voor dit plan. Hier worden immers nog diverse 

keuzes gemaakt. 

De gemeenteraad h"ft op 2 december definitief besloten over 

het project en met name over de vraag of de noodlocatie zorg• 

vuldig is gekozen. De uitkomst was bij hel ter perse gaan van 

de wijkkrant niet bekend. 

Volg d, ontwikktlingtn rond dt lortntzschool op dt uot t op 

www.profburgwijk.nl, ook uoor dt uitgtbrtidt bri,f uon htl btstuur 

uon dt wijkutrtni9in9, uoor ovtri9t rtactits van btlrokkrntn tn 

natuurlijk uoor Uw rtoctit. 
Thomas van Duin 
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l<unst over de vloer 2004 

De organisatie va n Kunst over de Vloer is hard bezig met 

de voorbereidingen om waarschijnlijk midden april 1004 

,,n nieuwe editie van Kunst over de Vloer te organiseren 

in de Professoren• en Burgemeesterswijk. Het aantal 

locaties is nog niet bekend, maar ligt waarschijnlijk iets 

lager dan de vorige keer. Toen waren het er 16. 

De organisatie is opnieuw op zoek naar huizen met voldoende 

ruimte om circa 20 à 25 personen te laten genieien van een 

optreden. Daarnaast moet er natuurlijk voldoende ruimte 

overblijven om de artiesten voldoende bewegingsvrijheid te 

geven. Ruimten moeten eigenlijk ook vrij hoog zijn. Daarom 

zoekt de organisatie in toenemende mate langs de Singel en 

in de straten daaromheen. 

Poëzie? 
De programmering zal iets meer op muziek zijn gericht dan 

voorgaande jaren. Meer klassieke muziek en mogelijk wat 

volksmuziek. Kindervoorstellingen zijn er deze keer waar• 

schijnlijk niet. Wel denkt de organisatie aan poëzie (voor

dracht door dichters zelf). Over een verbindend thema wordt 

nog nagedacht om één en ander op een natuurlijke wijze meer 

Leids Lekkers voor 
Leidse dak- en thuislozen 

tflt'tr d11\90 c1.11ln.1l,it 1dr,n \fll 

I n N'U'pltft Vllfl lrid\t thtf l ob 

samenhang te geven. De inkomsten uit entree zullen naast 

subsidits t n sponsoring weer de bel:mgrijksl e financiering 

vormen van het kunstspektakel. 

Net als vorige keren zal de organisatie goed voor het 'ei

gen' Professoren• en Burgemeesterswijk publiek zorgen. 

Dat beiekent dat onze wijk voorrang krijgt bij intekening 

op voorstellingen en mogelijk dat leden van de Wijkvereni

ging een kleine reductie krijgen. 

Bedrijf of kantoor 
Zoals bekend is het hoofdkantoor van Luba jammer genoeg 

uit de wijk verdwenen. Luba heeft de vorige keren geheel 

belangeloos enorm veel werk verzet bij de aanmelding en 

reservering van voorstellingen. Daar zoekt de organisatie 

nog een opvolger voor. Is er dus een bedrijfof kantoor in de 

wijk dat gedurende korte tijd wil functioneren als postbus, 

e- mail en telefonische reserveerlijnl De organisatie van 

Kunst over de Vloer houdt zich aanbevolen! U kunt zich 

aanmelden bij Gilles Landheer, tel. 512 76 97. 

Hel wordt vast weer een mooi spektakel! 

Rob Broekstra 

Tussen , november en 20 december komt van ieder verkocht 

exemplaar van de culinairt gids Leids Lekkers, één euro ten 

goede aan een kerstmaaltijd voor Leidse dak· en thuislozen. 

Dat geldt voor gidsen die worden verkocht bij de boekhan

dels Kooijker (Bretstraat en LUMC), De Kier, Ako Station, 

Boekelier Breestraat en Van Stockum. Initiatiefnemers van 

deze actie zijn wijkbewoners Harry Gerritsma en John Stelck 

van Biskaje ontwerp en tekst, de uitgever van Leids Lekkers. 

Van deze 'euro voor het goede doel' nemen de genoemde 

boekhandels de ene helft voor hun rekening, en Biskaje de 
andere helft. 

Omdat een 'warme' decembermaand met lekker eten en 

drinken niet voor iedereen va nzelfsprekend is, bedachten 

John Stelck en Harry Gerritsma het idee voor de kerstmaal

tijd. De hoop is natuurlijk op een fl inke opbrengst, zodat de 

Leidse dak- en thuislozen eind december kunnen aanschui

ven aan een uitgebreid diner. Intussen hopen Stelck en 

Gerritsma een of meer restaurants of cateraars bereid te vin· 

den om het diner voor een speciale prijs te bereiden. 

• NUHHU 27 - OIClHIU 2003 111 De Marian Rappoldt 

Groene vingers voor iedereen 

1 

De ene tuin is de andere met. In de een staan de planten ie 

kwijnen, in de ander is het een al wetlde. Kwestie van groene 

vingers/ Net, gewoon een kwestie van plantenkennis, van 

begrip voor waar een plant zich het beste thuis zal voelen. 

Deze kennis kan iedereen zich eigen maken door goed naar 

planten te kijken. Kleur en vorm van blad en sttngels vertellen 

veel over de favoriete standplaats van planten, evenals de 

groeiwijze. 

Het blad van de meeste planten is groen, in allerlei nuances. 

De groene kleur komt door het pigment chlorofyl, dat noodza

kelijk is bij de fotosynthese, de stofwisseling van de plant. 

Soms, door een mutatie of door een virus, ontbreekt dat chlo

rofyl gedeeltelijk en heeft een plant witte vlekken of randen 

langs het blad. Bij een getlverkleuring is alleen een voorloper 

van het chlorofyl aanwezig, het proto-chlorofyl. Bontbladige 

planten zijn meestal zwakker dan hun groene soortgenoten, 

groeien minder hard en blijven kleiner. Door krachtige groene 

scheuten te maken, lopen bonte heesters vaak weer terug naar 

de oorspronkelijke vorm Als die niet weggesnoeid worden, 

is de plant snel weer helemaal groen. Doorgaans hebben wit• 

bonte planten een voorkeur voor een plekje in de schaduw. 

Gele of geelbonte planten hebben liever een zonnige plek, 

behalve als het blad heel dun is: dan kan het verbranden door 

felle zon. 

Het chlorofyl kan ook gemaskeerd worden door andere pig• 

menten, de anthocyaminen. Deze geven een rode, bruine of 

paarse kleur. Rood blad is 1egtnwoordig erg in. Niemand wil 

weegbree ofOuitekruid in zijn border, maar de roodbladige 

vormen zijn echte liefhebbersplantenl Deze planten horen al· 

lemaal in de zon, in de schaduw worden ze vuilgroen. 

Grijs- en zilverbladige planten zijn ook erg geliefd. Ze horen 

oorspronkelijk thuis in warme streken en verlangen dan ook 

een droge en zonnige standplaats. De grijze kleur wordt ver

oorzaakt door de vele kleine haartjes waar het blad met be· 

dekt is, zoals bij de ezelsoor, of door een waslaagje, zoals bij 

de rode valeriaan. Haartjes en waslaagje beschermen de plant 

tegen felle zon en verminderen het vochtverlies bij droogte. 

Een grijsbladige plant die in de schaduw wordt gezel zal zijn 

mooie kleur verliezen en veel groener worden. 

Ook een gedrongen, kruipende groeiwijze met stevige kleine 

blaadjes, duidt op een voorkeur voor zon en droogte. Kruip· 

tijm is hier een goed voorbeeld van. Nog zo'n kenmerk is de 

aanwezigheid van verhoute stengels, zoals bij lavendel. Weer 

andere planten, zoals muurpeper en huislook, slaan vocht op 

in bladeren en stengels zodat ze bestand zijn tegen droge 

periodes. 

Planten met groot en frisgroen blad en stevige, vlezige sten

gels, zoals groot hoefblad, houden van een vochtige plek, 

evenals planten met grasachtig of zwaardvormig blad, bijvoor· 

beeld de lisdodde. 

Schaduwplanten hebben vaak vriJ groot donkergroen blad en 

lichtgekleurde bloemen. Ze hebben een lage, gedrongen 

groe1w1Jze en als ze wat hoger worden nemen ze vaak een over

hangende vorm aan en zijn de bloemen naar beneden gericht, 

b1Jvoorbeeld het gebroken hartje. Zo beschermen ze zich te• 

gen de langdurige nadrup van regen in het bos. Hoogoprijzen

de planten en planten met naar boven gerichte bloemen, zoals 

de margriet, horen juist weer thuis op open zonnige plekken. 

Natuurlijk zijn er vele tussenvormen en tientallen uitzonderin

gen op deze 'regels', maarze geven toch enig houvast bij het 

kiezen van planten voor een bepaalde plek. Bij uw volgende 

bezoek aan een tuincentrum hoeft de paniek u niet meer om 

het hart te slaan, maar kunt u doelgericht op zoek naar een 

geschikte plant voor dat ene kale plekje in de tuin. 
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Heike Kamerlingh Onnes 
(1853-1926) 

Ik schat U - als bewoner van deze wijk - in als een regelmatig 

museumbezoeker. Als inwoner van Leiden wordt U dan ook op 

buitengewone wijze door deze stad getrakteerd. Van de vele 

musea in Leiden steekt - voor mij persoonlijk - Boerhaave er 

met kop en schouders bovenuit. In dit museum is (b ijna) alles 

te vinden op gebied van de natuurwetenschappen zoals die in 

het verleden in Leiden zijn bedreven. Lopende door dit mu

seum wordt de aandacht getrokken door machines en appara

ten die er ogenschijnlijk wat sjofel uitzien, maar in de tijd dat 

zij gebruikt werden tot de high-tech van toen beschouwd mo

gen worden. Als voorbeeld hiervan de heliumliquefactor van 

Kamerlingh On nes. Samen met een aantal enorme pompen 

staat deze in Boerhaave tentoongesteld. Het slanke apparaat 

met "lullige" verbindingen, solderingen en leren afsluitriem• 

pjes in elkaar gezet, heeft bijna 100 jaar geleden voor een ware 

revolutie in de natuur- en scheikunde gezorgd. Op 10 juli 1908 

was, na 25 jaar ploeteren, berekeningen maken en overleg

gen, Kamerlingh On nes met dit apparaat in staat de wedloop 

naar de laagste temperaturen in zijn voordeel te beslechten. 

10Juli 1908, ongeveer halfacht in de 

avond; Leiden is op die dag voor korte tijd 

de koudste plaats ooit (tot dan toe) op de 

aarde, -26g graden Celsius. Kamerlingh 

On nes heeft die dag het laatste "perma

nente gas" vloeibaar weten te maken: 

Helium. Lange tijd was het spannend of de 

apparatuur het wel zou houden. Door mid

del van de cascade methode werd boven

genoemde extreme temperatuur bereikt. 

Hiermee werd een belangrijk experiment 

uitgevoerd dat interessante gevolgen had 

voor de toekomst, met name op gebied van 

"supergeleiding". 

De profe sor 
Heike Kamerlingh On nes werd in Groningen geboren op 

21 september 1853. Vader Harm was eigenaar van een dak

pannenfabriek aldaar. Heike was de oudste van vijf kinderen 

van het welgestelde gezin. Heike's broer Mensa zou een be

genadigd schilder en aquarellist worden, voornamelijk van 

stillevens en portretten. Menso's zoon Harm Henrick verwierf 

faam met het schilderen van portretten van vooraanstaa nde 

(Leidse) burgers, waaronder een paar wereldberoemde Leidse 

wetenschappers. 

Als eerste werd door Heike de Groningse HBS doorlopen. In

teressant is dat de toenmalige directeur van de HBS in Gronin

gen de latere Leidse hoogleraar Jacob Maarten van Semmelen 

was (chemie). Daarna volgt een aanvullende opleiding Grieks 

en Latijn. In 1870 wordt hij ingeschreven aan de universiteit 

van Groningen in de studierichting wis- en natuurkunde. 

In 1876, na wat omzwervingen, rondt hij zijn studie af om op 

6 juni zijn doctoraal-examen afte leggen. In 1878 wordt hij 

assistent aan de Polytechnische School in Delft waar hij voor 

onder meer professor Snijders de colleges verzorgt. Op 10 juli 

1879 promoveert hij na zijn dissertatie "Nieuwe bewijzen voor 

de aswenteling der aarde" te hebben verdedigd. Rond 1880 

komt Kamerlingh Onnes in contact metJ.D. van der Waals sr, 

die hem de problemen van zijn "toestandsvergelijking" voor

legt, betreffende de theorie van gassen en vloeistoffen en hun 

gedragingen. Deze ontmoetingen zullen grote invloed op de 

verdere carrière van Kamerlingh Onnes hebben. 

Kamerlingh On nes is al aardig ingeburgerd in de natuurkun

dige wereld als hij in 1882 de plaats van professor Reijke mag 

overnemen aan de Leidse Universiteit, waar ook vijf jaar eerder 

H.A. Lorentz was benoemd in de theoretische natuurkunde. 

Door deze benoemingen was in één klap de natuurkunde in 

Leiden op een hoger plan komen te staan. Heike betrok het 

natuurkundig laboratorium aan de Steenschuu r. 

Heike wist het verouderde laboratorium tot ~~n van demo

dernste van die tijd te maken. Vanaf zijn aanstelling als hoog• 

leraar in Leiden wordt de meeste tijd besteed aan de 

vervolmaking van het laboratorium, het geven van colleges en 

onderzoek op verschillend terrein ; met name het bereiken van 

extreem lage temperaturen. Doordat de daarvoor benodigde 

instrumenten niet of nauwelijks voorhanden waren heeft 

Ka merlingh On nes in Leiden een instrumentenmakerschool 

opgericht. Zo kon hij ze met behulp van zijn leerlingen zelf 

fabriceren. Deze instrumentenmakerschool bestaat nog 
steeds. De LIS aan de Einsteinweg. 

f. 

Op 8 september 1887 trouwt hij met Maria Adriana 

Wilhelmina Elisabeth Bijleveld en uit dit huwelijk is één zoon 

geboren. Van zijn vrouw is bekend dat ze Kamerlingh Onnes, 

die niet gezegend was met een goede gezondheid, liefdevol 

bijstond. Zij woonden samen geruime tijd aan de Haagweg, 

toen nog buiten de stad. 

In 1913 ontving Kamerlingh On nes de Nobelprijs voor de 

natuurkunde als erkenning voor het lage-temperatuuronder

zoek. De ontdekking van supergeleiding (samen met een 

assistent) heeft daar ook aan bijgedragen. 

f::c::";,~'3:9 h 
Zitml·uhclr~~ljUr3tic 

Gtspecialiseerd in ambachtelijke stoffiring 

m restauratit van antitkt r.Îh11t11beltn. 

Grolt collectit prarhtigt mtubel- en gordijn

stoffen van alle stijlperiodtn , zoals damast, 

p aardenhaar, {wand)gobeli11, velours, 

goudleer, brokaat. 

Hogewoerd 177 

Leiden Tel: 071 514 58 26 
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Het is 1924 als Kamerlingh On nes het voor gezien houdt en 

met emeritaat gaat. Zijn toch al zwakke gezond heid ging hem 

meer en meer parten spelen. Na een uiterst vruchtbaar leven 

sterft hij twee jaar later op 21 februari 1926 en wordt hij vier 

dagen later onder grote belangstelling op de Nederlands 

Hervormde begraafplaats te Voorschoten begraven. Zes jaar 

na zijn dood wordt het door hem wereldberoemd geworden 

laboratorium aan het Steenschuur omgedoopt tot Kamerlingh 

On nes Laboratorium. Hoewel het niet meer in gebruik is als 

natuurkundig laboratorium draagt het gebouw nog wel altijd 

zijn naa m. 

Advertenties van leden 

Gevraagd: Nederlandse vlag met ouderwetse d iep donker

blauwe kleur. Gebruikt u hem niet meer, dan kunt u mij er een 

groot plezier mee doen. (eventueel te ruilen tegen moderne 

uitvoering). Frank tel. 5122857 

Voor een ontspanningsmassage kunt u ook terecht in uw 

eigen wijk: zie ook www.i-massage.nl. 

Massage praktijk Ambrosia: tel 5139868 

~lrsl. 
;_--,,--

Van Harteveld 

Zeemanlaan 22 - telefoon 071 512 35 77 
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De Spar: de eerste zelfbedieningszaak 
van de wijk "Men vond het in onze zaak 
heel gezellig" 

Marjolein Morée 

" In onze jeugd had je tientallen winkeltjes in de buurt. Maar 

halverwege de jare n zestig voelde je de a ngst voor de opruk• 

kende supermarkten onder winkeliers toene me n." 

Aan het woord is Max De lfos, die in de jaren vijftig e n zestig in 

de wijk woonde, kind aan huis was in de eerste zelfbedienings• 

zaak aan de Va n 't Hoffstraat e n uiteindelijk trouwde met mid

denstandsdochter Anneke de Vries. 

In 1938 na m het aanstaande echtpaar De Vries het kruideniers

winkeltje Mathot, aan de Van 't Hoffstraat 33, hoek Buys Bal· 

lotstraat, met benedenwoning over. " Dat winkeltje verkocht 

nog echt peulen en e rwten in puntzakken. In datzelfde jaar zijn 

mijn ouders getro uwd, dat was toente rtijd een verplichting, 

anders hadden ze de winkel niet kun nen krijgen. Vader kwam 

al uit een middenstandsgezin," aldus Anneke de Vries die op 

deze plek geboren en getogen is. " In 1947 zijn ze pas zelf eige

naar geworden en hebben ze zich aangesloten bij de Spar. 

De winkel is in dat jaar opnieuw ingericht." Het gezin zou vier 

kinderen ga an tellen. 

In 1950 kwam Max Delfos op tweejarige leeftijd met zijn 

ouders precies aan de overkant wonen, in een benedenwoning 

Van 't Hoffst raat 41. "Toe n was de st raat nog leeg, nauwelijks 

auto's. Achter ons had je het landje van b loemist Star. 

Ik speelde veel met Wim de Vries , de jongste zoon van de 

kruidenierszaak. Max hielp a ls jongen vaak met Wim mee in de 

zaak. "Krantjes vouwen en bestellingen rondbrengen. Ik hielp 

ook met 'boekjes horen en bezorgen': op woensdagmiddag, 

als je vrij van school was, haalde je de boekjes met bestellin

gen op b ij de mensen thuis. In de winkel werd alles dan klaar 

gemaakt en op vrijdag of zaterdag hielp ik dan weer de bood• 

schappen te bezorgen", aldus Max. " Ik voelde me gewoon 

opgenomen in dat gezin. Het was er altijd gezell ig, er werd 

muziek gespeeld, aan sport gedaan en er kwamen altijd veel 

mensen over de vloer. Mijn ouders hebben mij weinig gezien in 

die tijd . l ater hielp ik ook met statiegeldflessen sorteren en 

bijvullen. Ik kreeg daarvoor een zakcentje, dat ik goed kon 

ge bruike n omdat ik nog op school zat." 

In 196o zijn de bovenburen van het gezin De Vries, de familie 

Peltenburg op nummer 33a , verh uisd naar de Stieltjesstraat. 

Hierdoor kon het gezin naar boven verhuizen en ontstond 

beneden ruimte voor een grote verbouwing. Alle vertrekken 

werden bij de winkel getrokken en zo ontstond de eerste zelf• 

bedieningszaak van de Professorenwijk. " Mijn ouders sliepen 

tot die tijd op een opklapbed in de huiskamer" ,vertelt Anneke, 

· en mij drie brotrs samen in het voorkamertje. De plaats 

achter plus de garage werd in z'n geheel magazijn. Met één 

o liekachel werd de hele begane grond warm gehouden." 
0 Het was een druk winkeliersleven in die jaren in onze buurt, 

zoals Van der Sluis met een zaak met huishoudelijke a rtikelen, 

wasmachines enzo, op de hoek van de Zeemanlaan en de Van 

't Hoffst raat . De familie Teske waren onze buren, die hadde n 

een herenkapsalon en daarboven zat mejuffrouw Cor Wisse 

met een dameskapsalon," herinnert Anneke de Vries zich. 

"Vlak achter ons, aan het begin van de Buys Ballotstraat, had 

je een garage waar op s tond 'glazenwasserij Truijers ' . Die ma n 

had een bakfiets met houten ladders. 

Ma• Delfos weet nog dat Katwijker Swanenburg een viuaak 

had, tegenover Raaphorst waar nu <en kapper zit, "Dan wer

den met een vrachtwagen enorme stukken ijs bezorgd. 

Vervolgens maakte hiJ er begin jaren zest ig één van de eerste 

snackbars va n Leiden van, en verkocht voor een dubbeltje zelf 

gesneden pata t. Op zaterdagavond om één uur 's nachts stond 

het helemaal vol met jonge ren die na een avondje stappen 

trek hadde n." Ook het gezin De Vries ging op zaterdag na slui• 

tingst ijd hier een patatje halen. " Dan aten we de rosbief die 

over was erbij," voegt Anneke toe. 

Er waren behalve de Sparwinkel va n De Vries meerdere krui

deniers, zoals Van Schie, Janson, Labordus, Juffermans en 

Karremans. 0 Natuurlijk bestond er concurrentie," vertelt Max 

Delfos. "Als er een verhuiswagen de buurt binnen kwam rijden, 

g ing mijn schoonvade r er op de fiets achteraan om zich voor te 

stellen, in de hoop dat het een klant werd." 

Katholieke klanten 
"Mijn schoonoude rs wa ren gereformeerd en de rest van de 

winkeliers bijna allemaal katholiek. Ze gingen naar de Zuider

kerk aan de lammenschansweg. Het waren eigenlijk moderne 

ouders voor die tijd. In de jaren viiftig mochten de kinderen in 

het gezin gewoon sporten op zondag. Vr1enden werden gast• 

vrij ontvangen, iedereen werd gerespecteerd. Er werd thuis 

niet naar achtergronden, geloof of stand gekeke n. Zo behan· 

delde ze ook hun klante n. Vader was zakelijk, moeder deed 

alles voor de klant, soms misschien wel te veel. Er waren erbij 

die regelmatig onder sluitingstijd nog wat kwamen halen 

of wilden telefoneren, bijvoorbeeld tussen de middag, van 

1 tot 2 .'' 

"De professorenwijk was een gegoede wijk, met veel ambtena · 

ren, huisvrouwen van pro fessoren op de Burggravenlaan kwa· 

men naar de winkel. Men vond het in o nze zaak heel gezellig. 

Er waren katholieke klanten die voor hun goed fatsoen bij de 

katholieke kruidenie r Van Kesteren, op de hoek van De Sitter• 

laan en de Franchimontlaan (waar nu leeuwen zit) wat gingen 

halen, maar het liefst bij de Spar kwamen," aldus Max Delfos. 

Anneke de Vries gaat verder: " Behalve die gastvrijheid had de 

Spar ook een goede naam met veel aanbied ingen, het was de 

eerste zelfbedieningszaak in de wijk e n e r was kwaliteit te ha· 

len: vader had goede boerenkaas, die hij zelf in Zoeterwoude 

ophaalde. Hij had echte Verkade-koekjes. Vanaf 1960 was er 

ook die pvriesvlees e n verse vleeswaren, kaas , voorverpakt 

brood. Geen verse groente n, dat ging niet. Buurman Teske 

had bij zijn kapperszaak buite n een sigarettenautomaat han· 

gen. Maar bij ons kon je ook sigaretten kopen. Da t gaf wel 
t ens spanning." 
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Er bestond in de buurt een levendig verenigingsleven. De win• 

keliersvereniging ging regelmatig dagies uit , ondanks dat men 

elkaars concurrenten was. En de buurtvereniging organiseerde 

vele activiteiten voor kindtrtn en volwassenen . .. Daar waren 

mijn ouders ook lid van.· zo herinnert Anneke de Vries zich. 

"'t Profje was het buurthuis, op de plek waar nu de Vredeskerk 

s taat. Daarachter had je de eigen speeltuin. Heerlijk voor de 

kinderen, gezellig voor de ouderen.· 

Noodboodschapjes 
"Toen de eerste hele grote supermarkt in Leiden kwam, de 

Nenorama aan de Haarlemmerweg, zei mijn vader 1 nou zullen 

we het merken'. Halverwege de jaren zestig kwam de angst 

onder middenstande rs in de wijk op voor de grote supermark• 

ten. Zoals Albert Heijn, want die zaak was in die tijd al aan het 

stunten met zegels voor grote artikelen als koelkasten. Er ging 

toen ook een verhaal dat op het stukje grond aan de Zeeman· 

laan, waar nu de DA-drogist zi t, een optie was aangevraagd 

door een grote supermarktketen. De oude Harteveld heeft dat 

tegen weten te houd en.• 

"Maar het klantenbestand liep toch al terug. Op zaterdagmid

dag kwamen er voorheen vaste klanten met tassen aan het 

fietsstuur met boodschappen van een supermarkt nog even 

wat nood boodschapjes doen. En sommigen vroegen dan aan 

mij, omdat ik in de winkel liep te helpen, ofik alle boodschap· 

pen even kon gaan bezorgen bij hen thuis! Je houdt wel een 

vaste groep oudere klanten, die komen in de zaak ook voor de 

sociale contacten, om hun verhaal te doen. Die vinden het erg 

o m bij je weg te gaan." 
In ,970 is de zaak overgedaan aan Lien van Mil die met haar 

man verderop een melkzaak had. Die hebben de kruideniers· 

zaak nog tot ,990 open gehouden. Het gezin De Vries is in 

1 70 
verhuisd naar de Morsweg. 11Vader is ziek geworden en in 

9 ·· d. d ,977 overleden. Hij heeft maar kort van "l" ver ,en e rust 

mogen genieten. Wim is in die t1Jd bedrijfsleider in een grote 

Spanaak in Rotterdam geworden." 
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Tafeltennis in de wijk 
Scylla laat de jeugd kennismaken met batje en balletje 

Sinds vorig jaar organiseert tafeltennisvereniging Scylla 

op maandag• en dinsdagmiddag tafeltennistraining voor 

de jeugd van 8 tot 12 jaar. De trainingen zijn in de gymzaal 

aan de Oppenheimstraat. Volgens Gerard Bakker, 

wijkbewoner, nestor van Scylla en nationale 

tafeltennisgoeroe, sluit de filosofie van Scylla naadloos 

aan bij de jeugd in onze wijken. 

Gerard Bakker beschrijft de Professoren- en Burgemeesters

wijk als de wijk waar Scylla graag nieuwe jeugdleden uit zou 

willen krijgen. Bakker: "De cultuur bij Scylla is toch best 

beschaafd. Dat komt overeen met het jeugdige publiek in de 

Professoren· en Burgemeesterswijk. Ja , de gemeente had 

liever gezien dat we dit project voor jongeren in Leiden-Noord 

waren gestan. Maa r we hebben ervoor gekozen om eerst eens 

dicht bij huis ervaring op te doen." 

Veilig 
Sinds elf jaar heeft Scylla een eigen sporthal aan de Brahm

slaan in leiden. Volgens Bakker is die locatie niet voor ieder

een goed bereikbaar: "We hadden eens een moeder met drie 

kinderen die helemaal op de fiets uit de Merenwijk kwam. 

Die had zo'n boei, want het was zeker twintig minuten fietsen. 

We hebben die mevrouw daarna nooit meer gezien. Toen heb

ben we tegen elkaar gezegd: als de kinderen niet naar Scylla 

kunnen komen, brengen wij Scylla naar de kinderen. Ja, het is 

voor ouders tegenwoordig best een zorg om hun kind alleen 

naar spon te laten gaan. In de buun is het dan wel zo veilig." 

Vloeken 
De filosofie van Scylla is dat het plezier voorop staat. Daar

naast probeert Scylla via gerichte en gedisciplineerde training 

de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Bakker: "We 

letten bijvoorbeeld heel erg op taalgebruik, fatsoen en spor

tiviteit. Bijvoorbeeld je tegenstander een hand geven na de 

wedstrijd, ook als je verloren hebt. Ik heb als trainer een keer 

bij een wedstrijd gezeten van een jongen die telkens vloekte 

als het mis ging, terwijl ik daar al vaak genoeg wat van gezegd 

had. Ik heb toen tegen de scheidsrechter gezegd dat hij bij 

elke vloek een punt bij die jongen in mindering mocht bren

gen, desnoods moest hij maar verliezen. Die jongen heeft dus 

nooit meer gevloekt.• 

Er zijn kinderen waarvan Gerard Bakker ziet dat het een poten• 

tii?le eersteklasser is. "Dan is het leuk als je dat op tijd ontdekt 

en je kan zo'n kind via goede begeleid ing ook op het niveau 

krijgen waar het thuishoort. Het zou zonde zijn als een kind 

met zul ke talenten in de vierde klasse blijft hangen. Boven

dien: een goede techniek, daar heb je je leven lang plezier 

vanl11 

Kennismakingsperiode 

Prestaties zijn leuk, maar gaan niet ten koste van alles, aldus 

Bakker. "Nadat we vorig jaar gestart zijn in de Oppenheim

straat hebben zich 38 kinderen aangemeld. Daar zijn er nu na 

een jaar nog 30 van over. Dat zegt toch wel iets over of kinde

ren het naar hun zin hebben. Dit seizoen zijn we daarom ook 

doorgegaan en er melden zich nog steeds kinderen aan. 

Zo'n kennismakingsperiode kost heel weinig, ze krijgen alle

maal een leuk shirtje en we organiseren regelmatig toernooien 

waar ze dan een ster, een certificaat en leuke prijsjes krijgen. 

De trainers zijn ook allemaal jonge jongens die het leuk vinden 

als kinderen het naar hun zin hebben en vorderingen maken. 

Bovendien zijn de trainers allemaal gediplomeerd." 

De meeste mensen zullen Scylla kennen als de topclub die zo

veel internationals heeft geleverd. Staat prestatie dan niet bo

venaan? Gerard Bakker: "Bij de meeste sportclubs zijn ze 

geneigd om alleen naar de beste spelers te kijken. Maar bij 

Scylla speelt iedereen tegen iedereen. De mindere trekt zich 

dan op aan de betere, en de betere leert weer van de mindere. 

Dan heb je ook de ruimte om vriendjes bij elkaar in een team 

te stoppen. Want wat is er nou leuker dan sporten met je 

vrienden. Dat de een beter is dan de ander, dat vinden we niet 

belangrijk. Onderlinge belangstelling is belangrijker dan op 

welk niveau je speelt." 

Ook senioren? 
De trainingen vinden plaats op maandag- en dinsdagmiddag 

in de gymzaal aan de Oppenheimstraat, van 15.30 tot 17.30 

uur. Bij voldoende animo kan er ook op vrijdagmiddag 

gespeeld gaan worden. 

1 n Memoriam An Boeke 
Op 21 oktober 2003 overleed Anna Maria Boeke na een kor· 

te periode van ziekte op 86-jarige leeftijd. In de rubriek 

Buurtherinneringen in wijkkrant 26 van eind september dit 

jaar blikte An nog met tevredenheid terug op haar leven, 

vooral op de tijd dat zij directrice was van het tehuis voor 

ongehuwde moeders aan de Zoeterwoudse Singel. Opval· 

lend tijdens het interview waren haar levendigheid, goede 

geheugen en scherpzinnigheid. Het interview heeft ze nog 

gelezen. Ze was er opgetogen over en blij met de compli

menten die ze kreeg van famil ie en flatgenoten. Dat beeld 

is mooi om vast te houden. Een markante vrouw is vredig in 

haar slaap overleden. 

Adverteerders bedankt! 
Ook in deze Wijkkrant staan weer vele advertenties. Daar zijn 

wij heel blij mee, want de adverteerders maken het mede 

mogelijk dat de Wijkkrant drie maal per jaar bij u op de mat 

valt. Maar ... De Wijkvereniging zou graag vier keer per jaar een 

Wijkkrant bij u bezorgen. Dat kan alleen als daar genoeg in

komsten tegenover staan. Met uw advertentie in de Wijkkrant 

bereikt u 3.700 huisadressen en bijna 11 .000 lezers. 

Vraag de penningmeester naar de voordelige advertentie

tarieven: Ad van der Waals, rinnyad(pworldonline.nl. 

de laat+ 
kromhout 

makelaardij o.g. 
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Overigens denkt Bakker ook na om voor senioren een 

mogelijkheid te gaan bieden in de Oppenheimstraat. "Als ik 

voldoende aanmeldingen krijg probeer ik de za;il en trainers 

te regelen." 

Meer informatie of aanmelding bij Gerard Bakker, Zoeter• 

woudsesingel 41, telefoon 5122917 of 5121787. 

Rob Broekstra 

Fitlnvest 
Centrum voor Reïntegratie Training & 

Verzuim Preventie 

Uitsluitend op verwijzing v,in bedrijfs-arbo arls 
of werkgever, bieden w ij: 

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

• Schouder / Knieklilchten 

Preventie Trainings Programma's 

Voor meer informatie: www.fitinvest.nl 

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

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

~ 
NVM 
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Gespecialiseerd in trendboeketten 

Van 't HoHstraat 5 - telefoon 071 512 19 77 

BROUWER 
TA N OPAOTHET I SCHE PRAK TIJ K 

R.P. Brouwer 
Tandprotheticus 
v.d Waalut,efll 44 
231 J V0 leiden 
1.1. : 10711 512 ss 66 

Spcl:ialistcn in h~t 

vervanrd1gcn vc1n kunstgebitten 

HAARSTUDIO 
\ ' OO R DAMES & HERE~ 

Volop parkeergelegenheid 

Van 't HoHstraat 26 - telefoon 071 514 41 57 

GROENTEN & FRUIT « ' 0 

Ook voor uw fruitschalen 

Van 't HoHstraat 12 - telefoon 071 514 68 31 

pa11sserie • chocolaterie 

~ 1 . 1 

Lammenschansweg 74 - telefoon 07151264 16 

Van 't HoHstraat 7 tel. 07151222 10 

, I Voo, 111 uw eadeau's, tljdschrl f1en, 
'/ tabakswaren, kenloorartlkelen, 

~ poattegels, wenakHrten, enz 

Ineke Jr Grnf 

,·,m 't HofTmaat 35 

2313 SN Lcidrn 

1d. 071 • St48043 

v.ww.huid,,.cn.orginl,!>Sllldio.nl 
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Van 't HoHstraat 9 - telefoon 071 512 67 38 

Zeemanlaan 37 - telefoon 071 512 87 00 

Van der Waalsstraat 3 
telefoon 071 5 133 222 

Wijkwijzer 

Stichting Dienstverlening Zuid Oost/ 
Leidse Senioren Zelfstandig 
't Trefpunt, r>rofessorenpad 1 2313 TA 

telefoon 512 81 83 

Dienst Milieu en Beheer Gemeente leiden 
Sector Wijkbeheer, wijkteam stadsdeel Zuid, 
Postbus 9100 1300 PC 
Boshuizcrla;an 51311 SG 
telefoon 516 76 15 

Politie Bureau Zuid 
VijfMeilaan 135b 
1 p I RK leiden 

telefoon 0900 8844 
Openingstijden: ma. t/m vr. van 9 tot 17 uur, 
za. en zo. gesloten 

Bewonerscommissie Rijndijk/Meerburg 
(Ons Doel) 
Mevr. C. Monfils 
Kani,1lstraat 1 2313 N N 

telefoon 512 08 59 

Bewonerscommissie Temminckstraat e.o. 
Dhr. E.C. Meyer 
Professorenpad 15 1313 u 
te lefoon 513 2155 

Woningbouwvereniging Ons Doel 
Schultersveld 65 2 3 16 zz 
telefoon 52110 15 

Openbare Basisschool lorenu 
Van Vollenhove nkade 19 2313 GG 
telefoon 514 17 77 

Alchemilla 
Tuinontwerp- en adviesbureau 

Marian Rappoldt 

Van Bemmelenstraat 21 

Tel 5135142 of 5661405 

Fax 5135143 

e-mail al.chemilla@inter.nl.net 

Folder op aanvraag 

P.C. Basisschool Roomburg 
Van Vollenhovenkade 15 1313 GG 

telefoon 513 0958 

R.K. Basisschool Sint Joseph 
Oppenheimstraat 8 2313 JE 

telefoon 513 :u 63 

Stichting Thuiszorg Groot Rijnland 
Verbeekstraat 19-21 2332 CA 
telefoon 5161415 
Voor wijkverpleging en gezinshulp: 
uit leencentrale Van Vollenhovenkade 15 
1313GG: telefoon 512 1894 
Ouder-en kindzorg: telefoon 524 10 10 

Maatschappelijk Werk, sector Midden 
Langegracht 1 B 13, 3 NT 

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

Verzorgingscentrum lorentzhof 
lorenuhof , 1313GA 

telefoon 51 4 95 95 

Parochiecentrum Oud-Katholieke 
Parochie: pastoor R. Frede. 
Cronesteinkade 2 2313 GX 
telefoon S 124077 

R.K. Petrusparochie 
Lammenschansweg 40 
Pastoor J. Smith , Herensingel 3 1313 JS 
telefoon 5121912 

Vredeskerk 
predikanten: Or G.J. Venema en 
Os J.R. Wolthaus. 
VanVollenhovenkade21 2313GG 
telefoon 5142317 
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Kinderdagverblijf Peuterpalet 
Oppenheimstraat 6 2313 JE 

telefoon 512 48 39 

Peuterspeelzaal De Glijbaan 
Surggravenl.ian 17a 2313 HM 

telefoon 512,331 

Peuterspeelzaal Olleke Bolleke 
Oppenheimstraat 1 2313 JE 
telefoon 513 10 61 

Naschoolse Opvang De Basisbende 
Oppenheimstraat 2 2313 JE 

telefoon 512 43 6g 

Stichting 't Kasteel. 
Buitenschoo lse opvang 
Sportpark Roomburg 
telefoon 5 1 J 54 74 

Speeltuin 'de Speelschans' 
Van Vollenhovekade 22 

Adres secretariaat; De Silterlaan 75 2313 TL 
t elefoon 5118250 
E-mail ridderikhoff(à.lwxs.nl 

Vereniging Professoren- en 
Burgemeesterswijk 
Postbus 11129 1301 EC 
Thomas van Duin (voorzitter) tel. 5131133 
Jan Burgmeijer (secretaris) tel. 5126084 
Ad van der Waals (penningmeester), 

tel. 5121889 
Rob Broekst ra (redaktîe Wijkkrant), 

tel. 5122103 
Hendrik van Sandick (bestuurslid), 

tel. 5124330 
Netty Stee nstra (bestuurslid), tel. 5144560 
Ada Ravenstein (bestuurslid) , tel. 5124361 

[/Jaintin9 oLady 
Lijstenmakerij 

Korevaarstraat 51 

2313 JE Leiden 

Tel: 071 512 16 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--------------------~ 
Wijkagenda 
Elke maandag: 

Klaverja.ssen in de Vredeskerk van 14.00 tot 17.00 uur 
• Bibliotheek in de lorentzhof van 14.0010117.00 uur 
• Inloop koffieochtend 55+ 't Trefpunt van 10.00 tot 12.00 uur, Professorenpad 1 

Elke dinsdag: 
Kinderbibliotheekbus in de Cobetst~at, tussen 15.30 en 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 1n de Vredeskerk vanaf 14.00 uur 
Bibliotheek in de lorenuhof van 14.00 tot 16.30 uur 
Kinderrestaurant in tennispark Room burg vanaf 18.00 uur 

Elke vrijdag: 
Bibliotheek in de lorentzhofvan 10.00 tot 12.00 uur 

Elke zondag: 
Activiteiten in bezoekerscentrum Reigersbos (polderpark Cronesteijn) 
vanaf 14.00 
Thee-middag in Lorenuhofvan 14.30 tot 16.00 uur. 

Elke eeme 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 11129. 2301 EC Leiden, Kanaalweg 42, 2313 OV Leiden 
Ingeschreven KvK: 40448253 
Redactie: Brigitte van Elburg en Rob Broekstra 
Met medewerking van: Frank van Akkeren, Willem van Senten, Jan Burgmeyer, 
Thomas van Duin, Hans Elstgeest, Frans Hoek, Rinny Kooi, Marjolein Morée, 
Marian Rappoldt, Hendrik van Sandick, Netty Steenstra, Hanneke van der Veen, 
Gerda Verst~egen, Jos Versteegen, Ad van der Waals. 
Vormgeving: Bookman 
Druk: drukkerij Mostert 
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HET ZEKERE 
VOOR HET 
ONZEKERE 

DE SITTERLAAN 89 
LEIDEN 
TEL. 071-5149967 

Kiek in de pot 

Dagverse maaltijden 
Pdrly-schalen Buffetten 
High-tea's Soiree's 
Diners Lunchgerechten 
Delicatessen Kaasspecialite1ten 

Vraag naar de kerstfolder met onze feestelijke 
kerstmenu's. Bestellingen zijn op beide kerstdagen 
af te halen. Ook voor oud en nieuw ziJn diverse 
verrassende salades en hapjes te bestellen. 

Hogewoerd 79 2311 HG Leiden 
Tel 071-5120608 
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