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van de voorzitter
Beste buurtgenoten,
 
De nieuwe buurtkrant ligt weer voor u klaar. Het is een prachtige 
zomer geweest met een zeer succesvol Buurtfeest op 10 juni, 
zoals gebruikelijk in het Plantsoen. De opkomst was erg goed. We 
hebben weer vele buurtgenoten mogen verwelkomen en er vooral 
van genoten. Na dit succes is de Burendag op 22 september 
letterlijk in het water gevallen. Op het laatste moment hebben we 
dit helaas af moeten blazen door de aanhoudende regen. Toch 
wil ik iedereen die zich voor de Burendag heeft ingezet hiervoor 
hartelijk bedanken. 

Om een terugblik te geven op het afgelopen jaar: ons buurtcomité 
heeft een kleine wisseling van leden gehad het afgelopen jaar en 
deze leden zijn inmiddels aardig gesetteld. Yvonne en Peter maken 
deel uit van het buurtkaderoverleg dat tussen de gemeente, Politie 
en andere wijkverenigingen plaatsvindt. Signaleert u problemen in 
de wijk, meld dit dan ook bij ons zodat wij dit mee kunnen nemen 
in het overleg bij de gemeente. 

Ook nemen wij deel uit van diverse andere overlegsituaties waar u in deze krant meer informatie 
over kunt lezen. 

Momenteel zijn we ook druk bezig de website te vernieuwen. Na een technische storing zijn we 
tijdelijk uit de lucht geweest om ons weer fris te mogen presenteren. Ook de e-mail heeft daarbij 
even plat gelegen. Mocht u hier hinder van ondervonden hebben dan weet u dat we nu weer goed 
bereikbaar zijn. In de toekomst zullen wij de website verder uit gaan breiden en moderniseren. Op 
dit vlak zijn wij nog op zoek naar ondersteuning, dus mocht u hier in thuis zijn dan komen wij graag 
in contact met u. 

Verder een leuk nieuwtje. De jaarvergadering vindt voor het eerst plaats in nieuwe stijl. Met trots 
presenteren wij een nieuwe vorm van de jaarvergadering: de Wine & Dine jaarvergadering op 30 
januari 2019. Met zijn allen maken we de buurt, dus zorg dat u erbij bent! Een mooie gelegenheid 
om buurtgenoten te leren kennen. 

Ook zijn we blij twee nieuwe leden welkom te mogen heten. Dit zijn Carmen van der Maarel, die 
per 14 september het stokje heeft overgenomen van ex-praeses Melcher Van Nieuwkoop van 
SSR-Leiden. Daarnaast is Marjo van der Luit sinds november toegetreden tot ons buurtcomité. Van 
harte welkom Carmen en Marjo en alvast dank voor jullie inzet!

Voor nu wensen wij u namens het buurtcomité goede feestdagen 
en een fijne jaarwisseling toe! 

Hartelijke groet,

Arjan Dekker, Voorzitter Buurtcomité Hogewoerd e.o.

Cartoon door Maarten Wolterink
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VOORWOORD VAN EEN BUURTBEWONER
DOOR MARCEL TERMEULEN

Hallo Hoogste Woerders,

Wanneer je mij vier jaar geleden zou 
vragen of ik misschien over vier jaar op een 
woonark in het centrum van Leiden zou 
wonen, dan had ik minstens verwonderd 
gekeken of misschien wel gedacht of er 
een steekje bij je los zit!  Zo zie je maar, 
het leven neemt soms een wending die je 
van te voren niet ziet aankomen.  Ik dacht 
eraan, omdat ik 1 november jongstleden 
precies vier jaar geleden begon bij 
een nieuwe werkgever:  een planten 
en bloemen exporteur in Honselersdijk 
(Westland)  waar ik de verantwoording 
heb over de gehele kwaliteit, inclusief de 
certificeringen en duurzaamheid. Afwisselend leuk werk, veel zelfstandigheid, weinig vergaderen 
en  een ‘niet lullen maar poetsen’ mentaliteit. Dat past mij wel. Mijn werk brengt mij op veel plekken, 
zowel in Nederland als in het buitenland, vooral Europa. Daarbij bezoek ik zowel leveranciers als 
klanten.

Hoe kom kom je nou in Leiden terecht wanneer je vrijwel je hele leven in een dorp hebt gewoond? 
In mijn geval geboren en getogen in Oude Wetering en lang gewoond in Oud Ade, of all places, 
afgerond naar boven 1000 inwoners!!!   Ongeveer drie jaar terug kwam ik alleen te staan en op 
advies van een vriend heb ik het gewaagd om in eerste instantie in Leiden iets te huren. In de 
stad wonen bracht mij veel voordelen, alles in de buurt, de supermarkten en winkels lang open, 
centraal gelegen, het station, cultureel veel te beleven, volop restaurants en niet te vergeten leuke 
cafés.  Achteraf een goede keus want al snel na mijn verhuizing begaf ik mij op de koopmarkt. 
Na veel bezichtigingen is het uiteindelijk de woonark El Primo geworden aan het Utrechtse Veer 
(de blauwe!).  Met andere woorden het wonen in Leiden bevalt prima. Wat mij vooral positief heeft 
verrast zijn de mensen in de stad: sociaal, behulpzaam en geïnteresseerd in de ander.  Ik zie de 
buurt als een soort dorp in de stad. En de vele studenten geven je natuurlijk een jong gevoel, terwijl 
ik de 50 al gepasseerd ben!

Sinds mijn jeugd ben ik al met bloemen en planten bezig, mijn vader was bloemenkweker en 
dat betekende tijdens mijn jeugd al meehelpen tijdens de oogst of de aanplant. Eigenlijk vond 
ik het best leuk en al was het bij ons geen vetpot we kregen er altijd voor betaald. Gezien de 
kleinschaligheid en mijn brede interesse heb ik via het MBO een HBO studie gevolgd aan de 
Agrarische Hogeschool in Den Bosch.  Geen verkeerde stad natuurlijk om te studeren. Ik denk er 
nog wel eens aan terug wanneer ik op vrijdag heel vroeg vertrek (ergens tussen 5 en 6.30 uur in de 
ochtend afhankelijk van de drukte op werk) en de studenten om mij heen zie thuiskomen van een 
feest of uit de kroeg: wat een mooie tijd hebben jullie hier in Leiden, geniet ervan.  Ik zeg ze altijd 
vriendelijk goedemorgen.  Ik heb door mijn werk bij drie verschillende werkgevers in de sierteelt 
al veel van de wereld gezien:  diverse Afrikaanse landen, Zuid Korea, Zuid Amerika en de meeste 
landen in W-Europa.  Het land waar ik nog graag eens terug zou gaan is Costa Rica, prachtige 
natuur, vriendelijke mensen, aangenaam klimaat en zeer veilig.

Mede voor onze drie kinderen (dochters Renske en Josefien en zoon Steven) die volwassen zijn en 
studeren is deze plek een mooi trefpunt. Wellicht ziet U ze wel eens op het terras of langs fietsen.  
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Met enige regelmaat zijn ze hier te vinden. Alhoewel , in de zomer is de regelmaat toch hoger. Want 
dan is deze plek echt geweldig. Een zonnig terras, een rustige straat, de Barbecue aan en genieten 
maar.  Ben van plan om hier voorlopig te blijven wonen.  De buitenkant is juli jongstleden geheel 
geschilderd samen met mijn zoon. In de woonark wil ik nog het een en ander gaan veranderen: een 
oven, een nieuwe bank en andere lampen.  Voor buiten nog wat meer planten. 

Een rondje op de racefiets met vrienden is een heerlijke vrije tijd besteding. Elke zondagochtend 
maken we een flinke tocht door de polders en/of de duinen en natuurlijk onderweg een stop met 
koffie en appeltaart, en natuurlijk de nodige humor. Wat fietsen betreft heb ik nog een droomreis 
op mijn bucket list: Amerika van Oost naar West doorkruisen op de fiets. Daarnaast heb ik nog een 
uit de hand gelopen hobby: het kweken van Pioenrozen; daar word ik nou echt blij van! In deze 
hobby gaan nogal wat vrije dagen in zitten, maar het geeft mij altijd een goed gevoel als ik daar 
mee bezig ben.
En aangezien ik alleenstaand ben: ik rook niet, ben sportief, gebruik geen medicijnen, hoef er  ‘s 
nachts niet uit om te plassen, leuk werk, vrienden, brede interesses, eigen woonark dus………………

Vriendelijke buurt groet,

Marcel Termeulen,  Utrechtse Veer 28 B,  Woonark El Primo



7

Buurtkaderoverleg van 25 oktober 2018
Drie keer per jaar is er een buurtkaderoverleg. Dit is een vergadering op het politiebureau waar alle 
buurtverenigingen in vertegenwoordigd zijn. Verder schuiven alle wijkagenten van Leiden aan en 
vertegenwoordigers van handhaving en de gemeente. Tijdens het overleg proberen wij namens 
onze buurt zaken aan de kaak te stellen die verbeterd kunnen worden of ronduit niet goed gaan. 
Maar we benoemen ook zaken waarvoor de gemeente een pluim verdient. 

In de binnenstad, de Mors en Transvaal zijn veel problemen hetzelfde. We hebben allemaal last van 
de hoge mate van verkamering en de daarmee samenhangende overlast van fietsen op trottoirs 
etc. Vrachtwagens die door onze wijk denderen waardoor huizen verzakken en muren scheuren. 
Vrachtwagens rijden ook regelmatig straatjes in waar ze bijna niet meer uitkomen. 

Voor onze wijk hebben we aangegeven dat het prettig zou zijn als de glas- en kartonbakken 
aan het Levendaal vaker geleegd zouden worden. Regelmatig is het een puinhoop erom heen 
als de bakken vol zitten en mensen toch hun karton en glas achter laten. We hebben nogmaals 
aangegeven dat we graag van tevoren op de hoogte gebracht willen worden als de gemeente 
bijvoorbeeld het gehele trottoir, boomspiegels etc. gaat aanpakken op het Levendaal. We zijn blij 
met het resultaat, maar een briefje bij bewoners en winkeliers van tevoren in de brievenbus zou 
toch wel heel prettig zijn.

We maken ons als buurtcomité zorgen over de toename van Airbnb in onze wijk. Van sommigen 
hebben we zelfs het idee dat dit “hotel”vormen aanneemt. Wat uiteraard niet is toegestaan volgens 
de APV (Algemene Plaatselijke Verordening).  We hebben nogmaals gemeld dat de buurtpreventie 
whatsappgroep is gestart en dat we graag stickers en borden willen hebben hiervan in de wijk. 
We gaan hiervoor team Veiligheid van de gemeente benaderen. We hebben inmiddels meer dan 
100 deelnemers en kunnen dus stellen dat dit een succes is. Gelukkig hebben we tot nu toe geen 
verdachte situaties gehad/gezien in de wijk. 

De politie gaat zogenaamde “gele en rode kaarten” uitdelen bij geluidsoverlast. Na een rode kaart 
kan de geluidsinstallatie in beslag genomen worden. Het Integraal Veiligheidsplan, wat inmiddels 
door het college van Burgemeester en Wethouders is vastgesteld, werd gepresenteerd door de 
heer Berends, beleidsmedewerker Handhaving & Veiligheid van de gemeente.  Thema’s waar dit 
jaar extra aandacht naar toe gaat zijn de volgende:

- Ondermijning (dit is als de onderwereld de bovenwereld probeert te beïnvloeden door 
bijvoorbeeld witwaspraktijken, omkoping van gemeenteambtenaren etc.)
- Huiselijk geweld (hieronder valt ook kindermishandeling)
- Brandveiligheid (studentenhuizen maar ook ouderenwoningen etc.).
- Overlast van jeugd en jongeren (jongeren die met auto’s en radio hard aan bij elkaar staan)
- Verwarde personen (nieuw is dat de burgemeester 
 iemand die overlast geeft een gedragsaanwijzing kan  
 geven).

Bij de volgende vergadering in maart 2019 zal er weer een 
gastspreker aanwezig zijn. Deze keer is ervoor gekozen dat 
de Plaatselijke Kamer van Verenigingen, het overkoepelende 
orgaan van alle studentenverenigingen, het een en ander komt 
vertellen over studenten en studentenzaken in Leiden.

Door Yvonne de Roo

Cartoon door Maarten Wolterink
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Landelijke registratieplicht voor Airbnb in de maak
In september heeft minister Ollongren van binnenlandse zaken aan de tweede kamer meegedeeld 
dat er een registratieplicht voor verhuur van woningen via platforms als Airbnb in de maak is. Hiermee 
zouden gemeenten meer zicht krijgen op waar verhuur van woningen aan toeristen plaats vindt. 
Het versterkt de handhavingsmogelijkheden van de gemeenten. Het gaat niet om het tegengaan 
van woningverhuur via Airbnb in het algemeen, maar om het tegengaan van zogenaamde illegale 
verhuur mede om onttrekking van woningen aan de krappe woningmarkt te voorkomen. De 
registratieplicht houdt in dat een registratienummer zichtbaar moet zijn bij de online advertentie. In 
steden waar een dergelijke registratieplicht is ingevoerd (San Francisco bijvoorbeeld) halveerde 
het aanbod van Airbnb. Naar verwachting komt er begin volgend jaar meer duidelijkheid omtrent 
de invoering van de registratieplicht.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Amsterdam heeft Leiden nog geen regels ingesteld voor verhuur 
van woningen via online platforms. Een aantal steden hanteert een maximum van 60 dagen verhuur 
en tevens een maximum van 4 personen dit om overlast van bijvoorbeeld feesten tegen te gaan. 
Zoals in ons eerdere stukje in de buurtkrant over Airbnb in onze wijk,  aangegeven denkt de 
gemeente Leiden na over regelgeving. Inmiddels begint dit ook wel wat concretere vormen aan te 
nemen dan alleen nadenken.

Het Buurtcomité heeft regelmatig overleg met de andere buurtcomité’s in de binnenstad in het 
zogenaamde buurtkaderoverleg. Met betrekking tot dit onderwerp blijkt dat de groei van Airbnb 
in Leiden hand over hand toe blijft nemen. De gezamelijke buurtcomite’s hebben overleg met de 
gemeente en daar komen onderwerpen als deze ook ter sprake. Indien er aanleiding voor is krijgt 
u van ons weer een update omtrent Airbnb.

Door Marcel Spaargaren

KORTE BERICHTEN EN OPROEPEN
BERICHT van onze wijkagent Dennis Perdok en bericht over ondersteuning website en facebook

Bericht Wijkagent

De wijkagent waarschuwt voor een grote toename in het aantal diefstallen van elektrische fietsen. 
Als tip geeft hij mee om de fiets vooral vast te zetten aan een vaststaand object om zo het meenemen 
van de fiets in een busje moeilijker te maken. Ook is het advies om liever te kiezen voor een apart 
kabelslot en beugelslot in plaats van een gecombineerd slot waarbij de kabel in het beugelslot 
wordt gestoken. Bij de laatste variant zijn beide sloten met één handeling te openen waarbij het 
meer tijd kost bij twee aparte sloten.

Gezocht: ondersteuning gevraagd voor de website en de Facebookpagina van het Buurtcomité

Naast de buurtkrant, die tweemaal per jaar bij u aan huis bezorgd wordt, is het buurtcomité ook 
online actief. Via de website (www.hethoogstewoerd.nl) en de Facebookpagina
(www.facebook.com/hoogstewoerd) willen wij u blijven informeren over o.a. de berichten vanuit 
de gemeente die voor de buurt van belang zijn en activiteiten melden die voor u als buurtbewoner 
interessant zijn om te vernemen. Maar daarvoor hebben wij versterking nodig. Wij zijn dringend 
op zoek naar een buurtgenoot die vanuit het buurtcomité informatie op de website kan zetten en 
op de Facebookpagina. Iemand die een bijdrage levert aan de PR van het buurtcomité. Mocht u 
geïnteresseerd zijn neem dan vooral contact met ons op via redactie@hethoogstewoerd.nl Of weet 
u iemand die dat zou kunnen en willen doen laat het ons dan vooral weten. Het gaat vooral om 
“digitale acties” die wij graag uitgevoerd zien. Wij horen heel graag van u.
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OPEN MONUMENTENDAg 2018
‘ODESSA’ 

Odessa

Achter de achttiende-eeuwse gevel 
van Hogewoerd 16 gaat een rijke 
bewonersgeschiedenis schuil. Zo getuigt de 
rijk geornamenteerde gang, die bij de recente 
verbouwing tevoorschijn kwam, van een grote 
verbouwing aan het einde van de achttiende 
eeuw. Deze gang heeft zeldzaam getoogd (half 
rond) stucwerk.

In de achterste kamer, grenzend aan het water 
van de Nieuwe Rijn, bevinden zich nog de 
schouw en het plafond van een negentiende-
eeuwse waterkamer. Deze ruimte had in die 
tijd een toegang tot het water, doordat een 
stukje muur onder een schuifvenster in de 
achtergevel open kon draaien. Tot de oudste 
delen van het monument behoren een moer- 

en kinderbintenplafond in het midden van het 
pand, een kelder met een gemetselde trap en 
een stukje tongewelf. Hogewoerd 18 werd in 
1905 verbouwd voor snoepwinkel Jamin. De 
firma liet de nieuwe voorgevel ontwerpen door 
de bekende Leidse architect W.C. Mulder met 
kenmerken van de jugendstil. Opvallend zijn 
de tegels aan de boven- en onderkant van de 
erker, voorzien van diverse figuren.

Inmiddels is studentencafé Odessa al 38 jaar in 
het pand gevestigd. Hele generaties Leidenaren 
hebben hier gefeest of een snelle maaltijd 
genoten. Momenteel wordt de begane grond 
van Hogewoerd 16 bij het café betrokken. Hierin 
komen zalen die overdag gebruikt worden om te 
studeren en ’s avonds om te feesten.

Uit een artikel op www.openmonumentendag.nl
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OPEN MONUMENTENDAg 2018
‘Restauratie van de gevel van Hogewoerd 59-61’ 

Financiële problemen van de stichter van de 
wijnkoperij & Restauratie van de gevel van 
Hogewoerd 59-61

De afgelopen tijd is gewerkt aan het herstel 
van de onderpui van de wijnkoperij aan de 
Hogewoerd. Informatie daarover staat op de 
pagina Hogewoerd 59-61: foto’s uit mei-juli 
2018 van de website. Omdat er een nieuw adres 
Hogewoerd 61A is gekomen, moest er ook een 
nieuw huisnummer worden aangebracht. De 
architect Marcel van Dijk heeft dat ontworpen 
in de sfeer van de Amsterdamse School. Het 
nummer zal op dezelfde manier als de nummers 
59 en 61 zwart-wit worden geschilderd.

Door onderzoek in de archieven van Erfgoed 
Leiden en Omstreken is er de laatste tijd meer 
bekend geworden over de begintijd van de 
wijnkoperij aan de Hogewoerd. Bekend was 
al dat het bedrijf gesticht is door Jan Samuel 
Timmerman Thijssen. Hij voegde in 1802 en 
1803 enkele woonhuizen aan de Hogewoerd 
samen en maakte er een bedrijfsruimte van. Ook 
bekend was dat hij al heel kort daarna, begin 
1804, de wijnkoperij verkocht. De achtergrond 
van die snelle verkoop was echter onduidelijk. 
Er is nu een aannemelijke verklaring gevonden.

Naar oom en tante in Leiden

Jan Samuel Timmerman werd in oktober 1782 
geboren in Hoorn als de jongste zoon van 
Hendrik Timmerman en Wilhelmina Hubert. Na 
het overlijden van Hendrik Timmerman verhuisde 
diens weduwe met haar kinderen naar Leiden. Ze 
ging daar wonen bij haar broer Samuel Hubert en 
diens vrouw SophiaElisabeth Thijssen. Samuel 
Hubert was emeritus-predikant, regent van het 
weeshuis en hoogheemraad van Rijnland. Het 
echtpaar Hubert-Thijssen had geen kinderen. 
Het lijkt erop dat Jan Samuel de favoriet was 
van zijn oom en tante. Hij ging de dubbele naam 
Timmerman Thijssen dragen. Misschien was het 
de bedoeling de naam Thijssen voor uitsterven 
te behoeden. Het feit dat Sophia Elisabeth erg 
rijk was dankzij de nalatenschap van haar vader 
Johannes Thijssen kan ook een rol hebben 
gespeeld.

Wijnkoper aan de Hogewoerd

In maart 1802 trouwde Timmerman Thijssen, 
die toen nog maar 19 jaar was, met Hendrina 
Elisabeth Meijer. Door dat huwelijk kreeg hij 
de status van een meerderjarige en kon hij zelf 
zaken doen. In een akte uit dezelfde maand werd 
hij aangeduid als ‘koopman in wijnen’. Hoe jong 
hij ook was, Timmerman Thijssen kocht in 1802 
en 1803 vier naast elkaar staande woonhuizen 
aan de Hogewoerd. Het grootste van de vier 
was het latere Hogewoerd 57, dat helaas in 
de twintigste eeuw is afgebroken. Het was in 
november 1798 gekocht door Willem Costerus, 
baljuw en dijkgraaf van Rijnland, die echter eind 
december van dat jaar plotseling overleed. Zijn 
weduwe Maria Emmerentia ter Borch bleef er 
aanvankelijk wonen met haar twee kinderen. Zij 
kocht in april 1799 ook het buurhuis, het huidige 
Hogewoerd 59. In februari 1802 verkocht 
ze beide panden aan de eerder genoemde 
Sophia Elisabeth Hubert-Thijssen, die inmiddels 
weduwe was geworden. Zij trad waarschijnlijk 
alleen op als tijdelijk vertegenwoordiger van 
haar neef, die toen nog niet getrouwd was en 
daarom de panden niet zelfstandig kon kopen. 
Timmerman Thijssen zelf kocht in mei 1802 het 
huidige Hogewoerd 61 en in oktober 1802 het 
huidige Hogewoerd 61A. In mei 1803 werd 
hij ook formeel eigenaar van de twee panden 
die zijn tante in 1802 had gekocht. Hij liet de 
panden onderling verbinden via deuren in 
de tussenmuren. Zelf woonde hij in het latere 
Hogewoerd 57.
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Geen verkoop ‘uit de hand’, maar een veiling

Een van de nieuwe ontdekkingen is dat aan de 
verkoop van de wijnkoperij in 1804 een veiling 
vooraf is gegaan. De veiling vond plaats op 18 
februari 1804 in het Heerenlogement aan het 
Burchtplein. Dat gebouw maakt nu deel uit van 
de openbare bibliotheek aan de Nieuwstraat. 
In de veilingakte beschreef notaris Denijs 
Bouwman het te verkopen complex als volgt:

Een Extra ordinaire wel gesitueerde en beklante 
Wijnkoperij met deszelfs Hegte Sterke en zeer
weldoortimmerde Woonhuizinge en Erven, 
als mede drie daaraan, en aan elkanderen 
verheelde Pakhuizen en Erven, terzijde van de 
voorschr. Wijnkoperij, mitsgaders diverse Huizen 
en Erven en een ledig Erf, staande en gelegen 
agter – en behoorende tot de eerstgemelde 
Huizinge en Erven aan de Zuidzijde van de 
Hogewoerd; voords nog twee Hegte Sterke en 
weldoortimmerde Huizen en Erven, alle staande 
en gelegen binnen de Stad Leyden, ter plaatse 
hierna breder gemeld.

De veiling werd ook aangekondigd In de Leydse 
Courant van 17 februari 1804:

In de problemen door speculatie

Timmerman Thijssen was zelf degene die de 
wijnkoperij te koop liet zetten. Waarschijnlijk 
was hij in geldnood gekomen door speculatieve 
biedingen bij veilingen van twee andere panden: 
de herberg ‘Het Scheepje’ aan de Vismarkt en 
de brandewijnstokerij ‘De Kleine Kroon’ aan de 
noordkant van de Langegracht bij de voormalige 
verlengde Oostdwarsgracht. De regel was dat 
degene die in de opbodfase het hoogste bod 
had gedaan, recht had op ‘strijkgeld’ van de 
verkoper. Daar stond tegenover dat als in de 
afslagfase niemand een hoger bod deed, de 
eerste bieder gedwongen was om het pand 
te kopen. De datum van die veilingen is nog 
niet gevonden, maar moet gelegen hebben 
voor 4 februari 1804. Op die datum machtigde 
Timmerman Thijssen in een akte bij notaris Pieter 
van Hemeren zijn tante om namens hem op te 

treden bij het transport van de twee genoemde 
panden. Er stond bij dat hij die panden eerder 
bij een publieke veiling had gekocht: het eerste 
voor 7300 gulden en het tweede voor 2133 
gulden.

Het transport van het pand aan de Vismarkt vond 
plaats op 11 februari. De brandewijnstokerij 
aan de Langegracht werd pas op 5 april 
getransporteerd.Voor dat laatste pand betaalde 
Timmerman Thijssen volgens de transportakte 
overigens niet 7300, maar 8946 gulden. De 
reden voor het late transport was misschien 
dat hij moeite had gehad om het geld bij elkaar 
te krijgen. Beide panden verkocht Timmerman 
Thijssen korte tijd later met een verlies van zo’n 
50 procent. De herberg aan de Vismarkt werd 
tegelijk met de wijnkoperij aan de Hogewoerd 
geveild. De wijnkoperij bracht 2725 gulden op, 
de herberg 1030 gulden. Voor ‘De Kleine Kroon’ 
kreeg Timmerman Thijssen bij de verkoop in 
september 1804 nog maar 4532 gulden. Ook bij 
de verkopen trad zijn tante als zijn gemachtigde 
op.

Latere activiteiten van Timmerman Thijssen

Na het financiële debacle uit 1804 was de rol 
van Timmerman Thijssen in Leiden uitgespeeld. 
Volgens een akte uit 1806 woonde hij toen in 
’s-Hertogenbosch. Niet veel later vertrok hij naar 
Indië. Zijn vrouw Hendrina Elisabeth Meijer was 
geboren in Malakka, waar haar vader koopman 
was. Over zijn nalatenschap was nogal wat te 
doen, en misschien wilde het echtpaar ter plaatse 
orde op zaken stellen. Hendrina Meijer moet niet 
lang daarna overleden zijn. Timmerman Thijssen 
hertrouwde in 1809 in Calcutta. Later droeg hij 
ertoe bij dat Malakka, dat in de napoleontische 
tijd door de Britten was overgenomen, weer 
in Nederlandse handen kwam. In 1818 werd 
hij benoemd tot gouverneur van Malakka. Hij 
overleed daar in 1823, 40 jaar oud.

Meer informatie over de geschiedenis van 
Hogewoerd 50-61 staat op de website van 
Diogenes: https://www.diogenes-leiden.nl/
hogewoerd-59-63/hogewoerd-59-61-in-het-
verleden/

Uit de nieuwsbrief van juli 2018 van Stichting 
Diogenes
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Diverse overleggen met de gemeente
Sinds begin van dit jaar is er intensief contact tussen de diverse wijkverenigingen in de binnenstad en 
direct aangrenzende wijken. Hiervoor zijn de voorzitters van de volgende buurt- en wijkverenigingen 
regelmatig bijeengekomen: De Put in de Oude Morsch, Hogewoerd e.o, Maredijkbuurt, Maredorp 
de Camp, Noordvest/Molenbuurt, Pancras West, Pieters-en Academiewijk en Levendaal-West, 
Transvaal, Tussen de Rijnen en Zeeheldenbuurt. Er zijn daarbij diverse thema’s die besproken 
worden. 

Enkele belangrijke thema’s zijn:

- Bouw en ontwikkeling parkeergarage Garenmarkt en het nieuwe plein aan de Garenmarkt.
- Uitvoering centrumroute Fase 2 (St. Jorissteeg, Hogewoerd/Kaardesteeg, Hooigracht,   
 Pelikaanstraat). Van start 1e kwartaal (voorbereiding) en 2e kwartaal 2019 (start uitvoering).
- Evenementenbeleid binnen de gemeente; denk daarbij aan het aanscherpen van de   
 geluidsniveaus en locatieprofielen. Alles om het voor bewoners leefbaar te houden. 
- Ruimtelijk-economische Horecavisie en Cultuurbeleid
- Verkamering en AirBnB.
- Programma Binnenstad 2.0
- Parkeervisie Leiden waaronder ook het fietsparkeren

Ook met de gemeente, burgemeester en wethouders zijn diverse overleggen. Vanuit de gemeente 
worden er diverse bijeenkomsten georganiseerd waarbij inventarisaties worden gedaan en 
evaluaties van de thema’s. Daarbij is uw en onze inbreng van belang. Geef bij ons aan als er een 
thema is dat u belangrijk vindt of als er knelpunten zijn die in de wijk spelen. 

Door de bundeling van de krachten tussen de wijkverenigingen kunnen we kennis delen en ontstaat 
er een breder draagvlak bij de gemeente. Op deze manier kunnen wij de onderwerpen beter onder 
de aandacht krijgen. Ik kan u zeggen dat hier veel tijd in gaat zitten, maar als er zaken verbeteren, 
weten wij waar we het voor doen! Met zijn allen gaan we voor een nog betere woonomgeving! 

Zelf wissel ik deze bijeenkomsten af met vice-voorzitter Peter Wieberneit. Maar we moeten het met 
zijn allen doen! Om te blijven werken aan een mooie woonomgeving, waarbij wij onze inspraak 
hebben is uw input nodig. Heeft u te maken met problematiek of heeft u ideeën, meld het ons! Dit 
kan op secretaris@hethoogstewoerd.nl! 

Door Arjan Dekker
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NIEUW LID BUURTCOMITÉ
Hallo Buurtbewoners, 

Mijn naam is Marjo van der Luit en woon 46 jaren in onze prachtige 
stad Leiden waarvan 30 jaren op de Hogewoerd. Door de jaren heen 
heb ik de woonomgeving op de Hogewoerd zien veranderen, vaak 
ten goede. De meeste vooruitgang wordt bewerkstelligd door de 
onvoorwaardelijke inzet van het Buurtcomité Hogewoerd e.o. 

Democratie staat bij mij hoog in het vaandel. Democratisch gedrag is 
niet alleen iets van politici of van die ene actieve buurman. Dat houdt 
ook in dat er ruimte is voor kritische tegengeluiden, Ik ga bewust 
op zoek naar mogelijkheden en stel daarbij mijn eigen aannames 
ter discussie. Het is heel belangrijk dat een ieder op de hoogte is 
van wat er speelt in de wijk en waar eventuele veranderingen uitgevoerd moeten worden om een 
veilige, duurzame omgeving te creëren en te behouden. De bewoners die betrokken zijn maken 
wel degelijk het verschil, want veranderen doe je namelijk samen.

Ik hoop als bestuurslid van Het Buurtcomité Hogewoerd van toegevoegde waarde te zijn en zeker 
mijn creatieve bijdragen te kunnen leveren.

Door Marjo van der Luit
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WIJKgroep buur(t)Contacten
DOOR Pien Lambermont

TERUGBLIK BURENDAG 22 SEPTEMBER
Allereerst wil ik nog even terugkomen op de afgelasting van de burendag op 22 september. Toen 
we bezig waren met de opbouw aan de Gerestraat werd duidelijk dat het weer ons niet goedgezind 
was. Regenbuien en draaiwinden maakten het onverantwoord de partytenten, springkussen e.d. 
op te zetten waardoor onze plannen eigenlijk in het water vielen en er niets anders op zat dan deze 
activiteit te cancelen. Vervolgens zijn we druk geweest de buurtgenoten die hun medewerking 
hadden toegezegd hierover te informeren, de boodschappen te retourneren naar Hoogvliet (dank 
voor de service!), te balen van de beslissing  e.d. Wat we in de hectiek vergeten hebben is  een 
aankondiging van de afgelasting op te hangen zodat buurtbewoners die later zouden komen 
geïnformeerd werden. Sorry hiervoor! 

ACTIVITEITEN
De wijkgroep buur(t)contacten  gaat in 2019 weer iedere derde zondag van de maand een maaltijd 
voor buurtgenoten organiseren in het buurtcafé de Plantage.  Wil je aan de maaltijd deelnemen zet 
dan 20 januari, 17 februari, 17 maart, 19 mei en 16 juni vast in je agenda.  Omdat  21 april op Pasen 
valt zullen we nog laten weten via de posters in de wijk wanneer de maaltijd in deze maand is. We 
zullen zowel via posters, Facebook  en Nextdoor u aan de data herinneren.

VERSTERKING WIJKGROEP BUUR(T)CONTACTEN 
De wijkgroep  bestaat momenteel uit 2 leden en dat is duidelijk te weinig om de maandelijkse 
activiteit te blijven organiseren met alles wat er bij komt kijken. U snapt het al we zoeken versterking 
en wel op korte termijn omdat ikzelf heb besloten dit voorjaar te bedanken als voorzitter want ik 
doe het al diverse jaren en het wordt mij te veel ondanks dat het erg leuk is om te doen. Heb je 
belangstelling of weet je iemand neem dan contact met ons op.

De wijkgroep bestaat momenteel uit Sophie Diachenko en Pien Lambermont en u kunt ons bereiken 
via mailadres buurcontacten@gmail.com ( let op ZONDER de eerste t ) of telefoonnummer 06 
12987960.
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Drs. M.N.J. Moens
dierenarts

Levendaal 71
2311 JE Leiden
Tel. 071 512 50 57

Behandeling volgens afspraak

www.dierenkliniekmoens.nl

Afronding werkzaamheden aan het Plantsoen
Door Anne Hofstede & Helmke Berends

In de Nieuwsbrieven van November 2017 en mei 2018 hebben wij u bericht over de aanloop 
tot en de gedeeltelijke uitvoering van de aanpassingen aan het Plantsoen rond het 3 oktober 
monument. Desgewenst kunt u die Nieuwsbrieven vinden op onze website www.hetplantsoen.nl. 
Bij de uitvoering van die werkzaamheden waren wij uiteraard nauw betrokken. Onze vereniging is 
immers opgericht met als enige doel de bescherming van het park.

Wij hebben moeten constateren dat de werkzaamheden in de periode voordat het werk enkele 
maanden stilkwam te liggen, niet altijd conform de zorgvuldigheidseisen van het rapport van 
de Bomenwacht werden uitgevoerd. Daarom hebben wij, in overleg met de gemeente, aan de 
Bomenwacht gevraagd na te gaan of er hierdoor schade aan de bomen ter plaatse was opgetreden. 
Dit bleek gelukkig niet het geval te zijn.

De bomenwacht heeft een rapport opgemaakt van de bevindingen en nog enkele aanbevelingen 
gedaan. Toen de werkzaamheden waren hervat, zagen wij gelukkig dat die met de nodige 
voorzichtigheid werden uitgevoerd. Er werd een kleine dragline gebruikt, waarmee rustig werd 
gewerkt. Het werk is nu in de eindfase beland. De gerealiseerde veranderingen geven in onze 
ogen een aantrekkelijk beeld en, zoals de bedoeling ervan was, een mooie aansluiting van het 
Singelpark.

Met de gemeente was overeengekomen dat de behandeling van het door ons ingediende 
bezwaarschrift tot nader order opgeschort kon worden. Wij hebben toegezegd dat wij na de 
uitvoering van de werkzaamheden zouden bezien of het bezwaarschrift zou kunnen worden 
ingesloten. Gelet op het voorgaande hebben wij daar inmiddels toe besloten.
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“Odessa wenst heel Leiden en vooral, 

of in het bijzonder, de buurtbewoners een fijne kerst 

en een heel gelukkig nieuwjaar!”
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STAND VAN ZAKEN LANGSTE PARK IN LEIDEN
DOOR SELMA BARNARD

De afgelopen prachtige zomer maakte duidelijk dat broodnodige verkoeling heel belangrijk is voor 
ons allemaal. Gelukking hebben we het Singelpark, dat wordt steeds mooier en uitgebreider.

Vooral in ons eigen Plantsoen. Het najaar liet op zich wachten, de bomen bleven heel lang groen. 
Handig natuurlijk, want verkoeling zoeken bleef regelmatig nodig. Maar toen de herfst eindelijk 
inzette waren de herfstkleuren overweldigend mooi.  Het is dan ook te hopen dat u daar regelmatig 
van heeft kunnen genieten. Het blijft natuurlijk belangrijk dat dat voor iedereen geldt. Ook voor 
degenen die aan de rand van het park wonen.

Ondertussen gaan de plannen om van het Singelpark een groene ring van  6 kilometer lengte 
te maken gewoon door. Er wordt aan de zeven nieuwe voetgangersbruggen gewerkt. Het 
is de bedoeling dat ze allemaal in 2019 klaar zijn. We zullen het zien.Verder zijn er regelmatig 
wandelingen met een gids. Die van 27 december kunt u misschien nog meemaken. Aanmelden 
op: singelparkwandeling@gmail.com.

Mocht u precies willen weten hoe het ervoor staat met dit grote project en eventueel meedoen 
met bijvoorbeeld de kweektuin (iedere zaterdag bij het Centraal Station) dan is het handig om 
“Singelpark Leiden” in te kloppen. Daar is alle informatie te vinden met betrekking tot de voortgang 
van de realisering en de activiteiten en kun je je aanmelden als lid van het Singelpark.

Hoewel ik zeker weet dat onze lezers niet degenen zijn die wel eens vergeten hun rommel mee 
te nemen na het aangenaam verpozen, mocht dat wel zo zijn denk er dan aan dat en na u ook 
mensen komen die het fijn willen hebben in het prachtige Singelpark.

Cartoon door Maarten Wolterink
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Buurtfeest 10 juni 2018
DOOR JAN MAARTEN LEENTVAAR

Op 10 juni, aan de vooravond van de kurkdroge, hete zomer van 2018, vond ons jaarlijkse Buurtfeest 
plaats in onze sfeervolle “achtertuin”, het Plantsoen. Ook dit jaar werd het feest druk bezocht 
en verzamelden zich vele buurtbewoners onder het groen om te genieten van hapjes, drankjes, 
muziek en gezelligheid met elkaar.  

Het Buurtcomité mocht zoals vanouds weer rekenen op een prettige samenwerking met 
studentenvereniging SSR-Leiden. De studenten zorgden onder andere voor de muzikale omlijsting 
met hun feestelijke huisband “Necessary”, activiteiten voor de kinderen zoals schminken en het 
op- en afbouwen van het evenement. Onze dank is wederom groot!

Onze dank gaat ook uit naar onze vertrouwde buurtsuper Dirk voor alle benodigde boodschappen 
en naar de onvolprezen wijnhandel van Henri Bloem voor de heerlijke wijn!
Verder willen wij ook Ruud Ramp voor zijn heerlijk gehaktballen ( zijn specialiteit) en Orlando 
Burleson voor zijn bami en Surinaamse hapjes hartelijk bedanken. Evenals Koen Ramakers voor 
zijn wraps.

Zonder de (financiële) bijdrage van Fonds 1818, was dit feest niet mogelijk geweest. Ook daarvoor 
danken wij hen van harte. We hebben er met zijn allen weer een mooi feestje van gemaakt in het 
mooiste park van Leiden. De zonovergoten, “Mediterrane” zomer van 2018 moest nog beginnen 
en met dit feest hebben wij met elkaar een mooie aftrap gegeven. Wat een goede sfeer en wat een 
fijne ontmoetingen. Wat een gezellige buurt hebben we toch. Als Leiden ook een “Jordaan” zou 
hebben, zou dat bij ons zijn!
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SSR in de wijk
Beste buurtgenoten,

Sinds de tweede week van september zijn mijn bestuursgenoten en ik officieel ingehamerd als 
SSR-bestuur 2018-2019. Wij hebben er heel veel zin in en kijken ook uit naar de jaarvergadering 
en de buurtbarbecue die dit jaar weer bij SSR plaats zullen vinden. Hopelijk kunnen we met u allen 
kennis maken tijdens deze activiteiten. Vanwege mijn functie als Praeses Vereniging neem ik deel 
in het buurtcomité. Mijn naam is Carmen van der Maarel en ik ben onlangs 22 geworden. In 2014 
ben ik begonnen met studeren aan de Universiteit Leiden en sinds 2015 woon ik ook op kamers 
aan de singel. Ondanks dat ik ben opgegroeid in een studentenstad, Delft, vind ik Leiden een veel 
bruiserende stad. Naast de aanwezigheid van studenten merk ik dat veel Leidenaren en ook zeker 
de buurtbewoners die ik al heb mogen ontmoeten, hart voor de stad hebben. Er worden zoveel 
mooie openbare activiteiten in Leiden georganiseerd die er eigenlijk voor zorgen dat er altijd wat 
te doen is en men blijft ontdekken, immers niemand is ooit te oud om te leren. 

Na mijn bestuursjaar ben ik van plan verder te gaan met mijn studie Rechtsgeleerdheid, wat ik 
daarna wil gaan doen, weet ik nog niet. Dankzij mijn bestuursjaar heb ik wel gemerkt dat ik niet het 
vaste pad wil gaan volgen en eerder een maatschappelijke weg wil kiezen. Vooral in een stad als 
Leiden zijn er zoveel projecten waar men zich bij kan aansluiten en vooral nu een jaar waarin ik dat 
veel doe, merk ik dat ik dat erg leuk vind en mooie uitdagingen hierin kan vinden. 

Als Praeses Vereniging stuur ik mijn bestuur aan, onderhoud ik contacten met externe partijen en 
ben ik het gezicht van de vereniging. Binnen het buurtcomité probeer ik goede notulen te maken 
en te helpen bij de organisatie van de mooie activiteiten die het buurtcomité neerzet. Samen met 
mijn bestuursgenoten proberen wij ook ons steentje bij te dragen in de buurt door onder andere de 
buurtbarbecue te organiseren, om zo hopelijk verbintenis in de wijk te creëren. Daarnaast staan er 
op drukke avonden altijd bestuursgenoten bij de deur om er voor te zorgen dat niet te veel mensen 
het pand van SSR in gaan en mocht er een rij buiten ontstaan dan proberen zij deze personen 
stil te houden. Verder lopen er ook bestuursleden rondjes in de wijk om eventuele leden er op te 
attenderen om stil te zijn of naar huis te sturen en om fietsen te verplaatsen. Dit doen wij om zo de 
wijk leefbaar te houden en overlast te voorkomen. Men zegt niet voor niets, beter een goede buur 
dan een verre vriend.

Afgelopen augustus heeft SSR-Leiden tijdens de EL CID-week weer een mooi aantal nieuwe leden 
binnengehaald. Tijdens deze week was het een drukste van jewelste en stond ons terras vaak vol. 
Gelukkig keerde de rust in de Hogewoerd de twee weken erna weer terug. Onze leden waren deze 
twee weken op werk- en kampweek en de overgebleven bestuursleden kluste aan ons prachtige 
pand. Sinds de EL CID-week heeft SSR echter niet stil gezeten. Zo hebben wij ook ons steentje 
bijgedragen aan het Leidens Ontzet. Hoewel een aantal leden tijdens twee en drie oktober niet veel 
in bed hebben gelegen, was er ook een grote groep leden die mee hielp aan de organisatie. Naast 
leden die ook actief zijn bij sportverenigingen, zoals scouting en daarbij meehielpen, hielp SSR ook 
mee als vereniging bij de taptoe en grote optocht. Zo liepen er tijdens de taptoe drieëndertig leden 
mee als vrijwilliger om bijvoorbeeld Leidenaren de juiste richting op te sturen of lichtornamenten 
te duwen. Op woensdagochtend verzamelde zich al vroeg een groep van achtentwintig leden om 
mee te helpen tijdens de grote optocht, zij deelde onder andere waterflessen uit of liepen verkleed 
mee of hielpen met het dragen van attributen in de optocht. 

Na het feestgebruis van het Leidens Ontzet was het feest voor ons nog niet afgelopen, in de laatste 
week van oktober mocht SSR 117 kaarsjes uitblazen. Sinds lange tijd viel onze dies natalis weer op 
maandag, waardoor onze nieuwe lichting echt tijdens de verjaardag van SSR officieel lid werden. 
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Na de inauguratie mochten al onze meerderjarige nieuwe leden kennis maken met een lange 
traditie, het amicitia drinken. Voor komende tijd staat ons Kerstslotfeest op het programma. Tijdens 
het laatste feest voor het kerstreces zullen wij geld in zamelen voor het Rode Kruis, om zo tijdens 
deze knallende avond ook onze leden bewust te maken van maatschappelijke betrokkenheid.  
 
Ik hoop u op deze manier een beter beeld te geven van wat er allemaal gebeurt binnen SSR-
Leiden. Mocht u SSR met eigen ogen willen zien dan bent u altijd welkom voor een kopje koffie 
of een rondleiding door het pand. Als er vragen of klachten zijn, dan hoor ik dat graag. U kunt mij 
bereiken op 071-5120900 of op praeses@ssr-leiden.nl.

Met vriendelijke groet namens het bestuur der SSR-Leiden,

Carmen van der Maarel  h.t. Praeses Vereniging der SSR-Leiden

Van links naar rechts: Kim, Patrieck, Maaike, Martijn, Carmen, Anissa, Pieter & Tim
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Kunstroute 22 en 23 september 2018 in de wijk
DOOR JAN MAARTEN LEENTVAAR

Zo kleurrijk als de ateliers waren, zo grijs en nat 
was het buiten toen ik op zondag 23-9 de twee 
deelnemende ateliers in onze wijk bezocht. 
Maar slecht weer of niet, de drang tot creëren 
en exposeren is er altijd onder kunstenaars en 
ik was dus reuze benieuwd. Achtereenvolgend 
bezocht ik het atelier van Martin Bergwerff 
op de Hogewoerd en Atelier Uit de Kunst op 
de Korevaarstraat, een kunstwerkplaats voor 
mensen met een verstandelijke of lichamelijke 
beperking. 

Martin Bergwerff – Hogewoerd 109

Op enkele tientallen meters van mijn huis op 
de Kraaierstraat bevindt zich het sfeervolle 
woonhuis annex atelier van Martin Bergwerff. 
Martin en zijn echtgenote wonen hier al veertig 
jaar en ondanks dat ik zelf ruim 11 jaar in de 
buurt woon, kende ik hen nog niet. De buurt 
is nou eenmaal dichtbevolkt. Martin nam 
uitgebreid de tijd om wat te vertellen over zijn 
artistieke bezigheden en zijn band met de buurt 
en de stad Leiden. 

Wanneer is je artistieke carrière begonnen?
Ik ben vervroegd uitgetreden van m’n werk en 
ben me toen gaan bezighouden met fotografie, 
op een kunstzinnige manier. Later kreeg ik ook 
zin om te gaan schilderen en ben toen een 
cursus gaan volgen, dat was in 1992, bij Ars 
Aemula [Pieterskerkgracht]. Op een gegeven 
moment ben ik daar een cursus etsen gaan 
doen. Met dat etsen ben ik nu zo’n 12 jaar bezig 
en vind het erg leuk om te doen. 

Wat was je eerste expositie?
Dat is alweer een hele tijd geleden. De fotoclub 
van waar ik me bij aansloot toen ik in Leiden 
kwam wonen, exposeert elke twee jaar. Ik begon 
zelf na twee jaar cursus met een expositie in de 
Waag. 

Je bent geen geboren Leidenaar?
Nee van origine ben ik geen Leidenaar. Ik ben 
in Gelderland geboren, in de zogenaamde Bible 
Belt. Ik heb later een jaar of tien in Groningen 
gewoond en daarna ben ik hierheen gekomen.
 

Kun je iets vertellen over de mooie gekleurde 
plaatjes hier op tafel?
Dit zijn geschilderde afbeeldingen die 
gebaseerd zijn op foto’s bij kappers. Die foto’s 
heb ik ontdekt in een ontwerpersblad. Voor 
elke kleur die zo’n portretje heeft, heb ik een 
stuk papier genomen en de vorm van dat deel 
uitgesneden. Die uitgesneden vorm krijgt met 
een inktroller een kleurtje en gaat samen met 
een wit vel papier onder de pers.  Zo bouw ik 
met een aantal kleuren een portret op. Met deze 
serie ben ik een maand of vier, vijf mee in de 
weer geweest. De verf is net droog.

We lopen intussen naar een andere tafel in het 
atelier. Een aantal stemmige, donkere portretjes 
van jazz- en bluesartiesten springen in het oog. 

Wat kun je hierover vertellen? 
Daarnet zagen we veel fellere kleuren, de kleuren 
zijn bij deze werkjes meer verwant aan elkaar. 
Voor mij is het wel een interessant experiment 
om te kijken wat je op grafisch vlak met kleuren 
kunt bereiken. Met etsen werk je meestal met 
zwart en wit. 

Martin legt me het een en ander uit over de 
verschillende druktechnieken die hij hanteert en 
welke materialen hij hierbij gebruikt.  

Je bent dus vooral met druktechnieken bezig?
Ja, soms verzin ik het gewoon, bijvoorbeeld het 
drukken met stukjes karton. Wie weet heb ik dat 
wel van de kleuterschool vroeger, ha ha! Toen 
vond ik het al leuk om met karton te knippen en 
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te plakken. Je kunt je inspiratie overal opdoen, 
bijvoorbeeld in musea. Soms valt me een klein 
stukje van een schilderij op en zie ik daar een 
compleet nieuw beeld in. 

Ik raak gefascineerd door een aantal werken 
waarin een transitie te zien is van portret naar 
kunstwerk.

Kun je nog iets vertellen over deze kunstwerken? 
Dit hier is een zelfportret van Mondriaan, dat 
door het stapsgewijs terugbrengen van het 
aantal kleuren en het aantal pixels in de verte 
gaat lijken op iets dat hij geschilderd zou kunnen 
hebben. Dit is dus allemaal computerwerk.  Met 
het zelfportret van Theo van Doesburg heb ik 
iets vergelijkbaars gedaan. 

En tot slot: hoe bevalt het wonen in de buurt? 
Het bevalt mij goed hier! Het is een vrij rustige 
straat [Hogewoerd]. Het verkeer gaat wel, 
maar je moet soms voor lief nemen dat er een 
vrachtwagen van Dirk van de Broek net voor je 
huis vast staat. Zulke dingen horen er gewoon 
bij, anders moet je niet in de binnenstad gaan 
wonen. 

Mijn vrouw woonde al in Leiden toen ik haar in 
mijn studententijd leerde kennen. We hebben 
wel eens rondgekeken naar een andere plek 
maar uiteindelijk zijn we hier toch blijven plakken. 
We wonen hier nu veertig jaar!

Atelier Uit de Kunst  – Korevaarstraat 30

Aan het randje van onze wijk bezoek ik “Atelier 
Uit de Kunst”: een (kunst)werkplaats voor 
mensen met een verstandelijke of lichamelijke 
beperking. De werkplaats bestaat uit vier 
groepen: de keramiekgroep, de schildersgroep, 
de kaarsengroep en de kook- en bakgroep. Een 
aantal cliënten is op deze druilerige zondag in de 
winkel op de begane grond bezig met kaarsen 
maken. Een jongen met de tekst “Snelle Jelle” 
op zijn sweater is vol toewijding bezig met het 

op maat knippen van lonten. Van begeleidster 
Irene krijg ik een uitgebreide rondleiding door 
het pand. We beginnen in het keramiekatelier.

Kun je iets vertellen over de organisatie? Hoe is 
de naam ontstaan?
Het heet “Uit de kunst”. “Kunst en Vliegwerk” 
was het schildersatelier dat op de Jorissteeg 
zat. Toen hebben we een tijdje “Uit de Kunst en 
Vliegwerk” geheten, maar dat was wel een hele 
mond vol om de telefoon aan te nemen. Maar 
“Kunst en Vliegwerk” is wel bij ons ingekomen, 
dat is ook een van de groepen van de Gemiva-
SVG Groep. We zijn eigenlijk een soort leer-
werkcentrum voor kunst en ambachten. Het is 
hier wel hard werken, niet alleen maar “bezig 
zijn”, het is echt een werkgroep. 

Zijn het allemaal cliënten van Gemiva die hier 
werken?
Nee, er zijn mensen die wonen op een van de 
woonlocaties van Gemiva, maar ook op diverse 
andere locaties of gewoon thuis (wlz- en wmo-
cliënten). Dit is een dagbesteding waarbij 
we proberen op te schuiven richting leren en 
werken. 
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Is er voor sommigen een kans dat ze ooit regulier 
werk aankunnen?
Nee, we realiseren ons dat we hier geen 
mensen kunnen opleiden richting een betaalde 
baan. Dat zou de gemeente misschien wel 
willen, maar dat is echt een stapje te ver. Zoals 
ze wel bijvoorbeeld bij Hof van Sijthoff doen 
[Doezastraat], daar leiden ze cliënten onder 
andere op om in een restaurant te werken, zoals 
“Brownies voor Downies”. 

Sommige cliënten hebben een heel laag niveau 
en een specifieke manier waarop je ze moet 
benaderen. De expertise en de tijd daarvoor kun 
je van een gewone werkgever niet verwachten. 
Deze man bijvoorbeeld [wijst op een foto die 
naast zijn kunstwerken ligt] is bijvoorbeeld 
autistisch, die kun je niet vragen om op maandag 
dit te doen en op woensdag ineens dat. Maar 
we proberen hem wel zo flexibel mogelijk te 
houden, dat ie niet helemáál vast raakt. Zo 
proberen we iedereen in zijn “eigen kracht” te 
laten staan, zoals je tegenwoordig zegt… 

Ik zie dat er ook veel verkocht wordt, is dat ook 
het doel?
Ja, we proberen ook producten te maken die 
echt verkoopbaar zijn. Het is niet alleen maar 
de bezigheid om de bezigheid. Dus het gaat 
wel om kwalitatief goede producten. En mensen 
moeten het niet uit medelijden kopen, maar 
omdat ze het mooi vinden. 

Deze schaaltjes bijvoorbeeld [Irene wijst op een 
serie schaaltjes in de vorm van een haring] zijn 
een bestelling van de 3 October Vereeniging. 
De kunstenaar heeft er zo’n 60 gemaakt en 
de eerste dag waren er al 25 verkocht. Dat is 
natuurlijk heel leuk voor de kunstenaar, die er 

hard aan gewekt heeft.

Via de schildersgroep, waar ik een aantal mooie 
schilderwerkjes bewonder, lopen we naar de 
zolderverdieping, waar de kaarsengroep zit. Ik 
betreed een ruime, lichte werkplaats waar de 
geur van kaarsvet allesoverheersend is.
Wat wordt hier allemaal gedaan? 
We werken hier het liefst met kaarsjes uit 
katholieke kerken. Dat zijn zelfdovende kaarsen 
en dan blijft er altijd een stompje over. Met een 
stanleymes wordt het papiertje eraf gepulkt 
en het kaarsvet wordt gesmolten in een tonk, 
een speciaal soort ketel. Daar kunnen we dan 
verschillende kleurstoffen aan toevoegen. 
Daarna kunnen we er plaatjes van gieten. Die 
plaatjes worden weer in brokjes gebroken. De 
brokjes gaan in een mal tegelijk met gesmolten 
kaarsvet en dan krijg je een heel speciale 
structuur. 

Dat zijn heel wat losse kwarweitjes, dus voor elk 
wat wils om te doen?
Ja, je kunt op ieder niveau wat aanbieden: de 
een kan bijvoorbeeld kaarsstompjes snijden, 
de ander gaat bij het afgieten zitten. Sommigen 
kunnen heel veel maar het plaatjes gieten is 
weer een karweitje dat beheerst gedaan moet 
worden, dat kan niet iedereen. Het is niet alleen 
elk wat “wils”, maar we kijken ook naar wat ze 
kunnen. 

Het ziet er allemaal heel feestelijk uit, al die 
vormen en kleuren. Wie kopen dit?
Het wordt hier beneden in de winkel gewoon aan 
particulieren verkocht, maar ook bijvoorbeeld 
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bloemenzaken bestellen bij ons. Je kunt ook 
speciale bestellingen plaatsen omdat je een 
bepaalde kleur of vorm wilt. Zo gaat dat ook 
bij de keramiekgroep. Dan bestellen mensen 
bijvoorbeeld een speciaal bordje met de naam 
van een pasgeborene erop, dat is leuk als 
kraamcadeautje. 

Inmiddels zijn we weer beneden. Wat kun je 
vertellen over de  winkel?
Vrijwel alles dat hier te koop staat, is gemaakt 
door de cliënten van Uit de Kunst. De winkel 
wordt bemand door vrijwilligers, omdat wij dit 
zelf niet erbij kunnen doen. Maar soms zitten 
cliënten bijvoorbeeld achter de kassa of hier 
aan tafel, omdat ze het leuk vinden om in de 
winkel te werken. Dat is ook leuk voor klanten, 
die kunnen dan zien wie hier werken. 

Zijn jullie in het weekend ook open?
Nee in het weekend zijn we helaas niet open, 
maar in de maanden november en december 
zijn we wel op zaterdag open, in verband met 
de naderende feestdagen. Dan komen mensen 
cadeautjes kopen. Misschien gaan we in de 
toekomst wel alle zaterdagen open, maar daar 

moet nog een besluit over komen. 

Wil je nog iets vertellen over de kook- en 
bakgroep?
Er worden appeltaarten gemaakt, cakes, 
kokoskoeken en verjaardagstaarten die je 
speciaal kunt bestellen met de gewenste 
afbeelding erop. Die afbeeldingen worden 
meestal wel door een collega van mij gemaakt, 
maar het bakken van taarten kunnen de 
meesten wel helemaal zelfstandig. Of iemand 
neemt een gedeelte daarvan voor zijn rekening, 
bijvoorbeeld appels schillen. Ook hartige 
taarten maken ze. Dus als je een keer geen zin 
hebt om te koken of je hebt gewoon zin in een 
lekker taartje, kun je het hier kopen!  De taarten 
worden ook afgenomen door bijvoorbeeld Anne 
& Max en Meneer Jansen.

De jongen met “Snelle Jelle” op zijn trui wordt 
inmiddels door zijn moeder opgehaald. De hele 
middag heeft hij toegewijd lonten geknipt en 
in een mal vastgezet.  “Je hebt hard gewerkt 
hoor”, zegt Irene voordat hij het pand verlaat, 
de regen in.
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COLUMN
Door Hans Heestermans

Kissie. In een groot deel van Zuid-Holland zegt 
men niet koekje maar koekie, niet vaasje maar 
vaasie en niet kaakje maar kaakie. Volgens die 
wetmatigheid dat de verkleinvorm -je in deze 
woorden -ie luidt, kunnen we uitrekenen dat 
kistje in het Zuid-Hollands als kissie zal worden 
uitgesproken. (Overigens: niet in alle woorden 
is de –je een –ie, denk maar aan paarretje voor 
paardje en aan vrrindje voor vriendje. Er zit 
een regelmatigheid in, maar daar kom ik later 
nog wel op terug). In Leiden heet een krat bier 
ook wel een kist bier, of liever een kissie bier. 
Goed, een paar mannen kopen zo’n kissie 
bier en posteren zich op en om dat krat. In die 
behaaglijke houding wordt de hele kist in een 
mum van tijd soldaat gemaakt. Die drankorgels 
worden naar hun zitplaats kissiesvente genoemd 
en daaraan danken we de uitdrukking hèi zùip 
as ’n kissiesvent.

Louis Marie de Laat de Kanter werd op 14 juli 
1880 tot burgemeester van Leiden benoemd. 
Hij was een eigenzinnig man met een sterk 
karakter. Ondanks tegenwerking heeft hij veel 
tot stand gebracht. Na driekwart eeuw plannen 
maken voor het terrein van de buskruitramp (de 
grrote rruïne) werd in 1883 het gebied bebouwd 
met het gymnasium aan de Douzastraat en de 
Meisjes-HBS aan de Garenmarkt. Daar tussenin 
kwam het Van der Werfpark. Hij liet de Vierde 
Binnenvestgracht dempen  en dat maakte het 
mogelijk om het Plantsoen en de Plantage met 
herenhuizen te bebouwen.
En…hij heeft de sloop van het Gravensteen en de 
Waalse Kerk kunnen tegenhouden. Barbaarse 
leden van de gemeenteraad vonden dat maar 
nutteloze, sombere gebouwen.

Weddesteeg 17. Op het terrein van de 
voormalige Kweekschool voor de Zeevaart 
stond de in 1575 gebouwde houtmolen De 
Pelikaan van Harmen Gerritsz. Van Rijn. Zijn 
zoon Rembrandt Harmensz. werd op 15 juli 1606 
in deze molen geboren. Nadat in 1762 vestwal 
en molen verdwenen, werden er kazernes en 
huizen gebouwd. In de jaren ’50 van de vorige 
eeuw was Weddesteeg 17 eigendom van de 
Nederlandse Rotogravure Maatschappij. In 
de gevel was toen al een steen aanwezig met 

de tekst: HIER WERD GEBOREN OP DEN 
15DEN JULI 1606 REMBRANDT VAN RIJN. Na 
afbraak van het Rotogravure-complex verrees 
er moderne woningbouw: de gevelsteen werd 
geplaatst in nr. 27; veel toeristen nemen toch 
een foto van de steen.

Het Waaggebouw dateert uit 1657. Het is 
een ontwerp van Pieter Post. De reliëfs zijn 
van Rombout Verhulst. In de Waag kon je 
allerlei goederen laten wegen door officieel 
aangestelde waagmeesters. In de 17de en 
18de eeuw vertrokken vanaf de nabijgelegen 
kades van de Mare en Oude- en Nieuwe Rijn 
de trekschuiten naar Rotterdam, Haarlem 
en Amsterdam. Het was daardoor een goeie 
plek voor boekverkopers van onderhoudende 
lectuur voor onderweg. Een van hen was 
Wollebrand van der Pot, boekverkoper ‘op het 
Rotterdamse veer, bij de Waeg’. Hij verkocht 
in 1690 onder meer het satirische tijdschrift De 
Amsterdamsche Mercurius.

In 1960 waren er in Leiden 36.000 hervormden, 
van wie ruim 12.500 door eigen keus tot de 
belijdende lidmaten behoorden. Het gemiddelde 
aantal kerkgangers per zondag lag echter 
niet hoger dan 3000. De gezamenlijke rooms-
katholieke parochies telde in dat jaar 33.000 
zielen, van wie ruim 7000 niet als praktiserende 
leden kunnen worden aangerekend. 
In 1947 gaf 17 % van de Leidse bevolking op 
niet meer te behoren tot een kerkelijk gemeente. 
In 1891 was dit nog maar 1%. 

Rapenburg 107-111 is het voormalige 
fabrieksgebouw van het textielbedrijf Van 
Cranenburg en Heringa uit 1948.  Boven de 
toegangsdeur bevindt zich een grote vierkante 
gevelsteen, waarop het familiewapen van 
Heringa en daaromheen de werkzaamheden 
in de wolnijverheid. In het randschrift de tekst: 
KEVEREN (scheren)-WASSEN-KAMMEN-
SPINNEN-TWIJNEN-VERVEN-OPMAKEN-
BREIEN-1873-1948.
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Artikel van indebuurt leiden
‘Rondje langs de verenigingen! 6 vragen aan Melcher, (OUD-)voorzitter van SSR’

De EL CID-week staat voor de deur en dat betekent dat er duizenden 
nieuwe studenten gaan kennis maken met Leiden. Voor sommige 
van hen hoort daar ook het vinden van een studentenvereniging 
bij. Wij interviewden bestuurders van drie grote verenigingen over 
het studentenleven, de vereniging en Leiden. Deze keer: Melcher, 
preases van SSR.

Kun je jezelf even voorstellen? 
”Mijn naam is Melcher van Nieuwkoop en ik ben 23 jaar. Ik studeer aan de Universiteit Leiden 
en daar volg ik een Research Master Oude Geschiedenis. In mijn vrije tijd houd ik mij bezig met 
(grafisch) vormgeven, DJ’en en het draaien van LP’s. Ik woon inmiddels vijf jaar in Leiden en ik ben 
al vier jaar lid bij SSR. Op dit moment ben ik daar Praeses en ben ik dus ook een jaar gestopt met 
mijn studie. Een hele leuke ervaring!”

Waarom heb je gekozen voor deze vereniging?
”Ik waardeerde enerzijds de vrijblijvendheid van SSR. Ook vijf jaar terug was het studieklimaat 
namelijk lastig en SSR was naar mijn weten de enige vereniging zonder verplichtingen. Dat 
betekende dat ik vanaf moment één mijn eigen studententijd kon invullen en dat vond ik heel 
prettig. Anderzijds waren het de mensen die al lid waren op SSR: stuk voor stuk geïnteresseerde 
mensen die mij niet zomaar als een willekeurige student zagen.”

Kun je iets vertellen over de geschiedenis van je vereniging?
”In 1886 werd in Leiden Gereformeerde Studentenvereniging ‘Hendrik de Cock’ opgericht. 
Later zijn hieronder verschillende afdelingen ontstaan, onder andere in Amsterdam, Rotterdam 
en Utrecht. In 1898 is de Leidse afdeling gestopt, maar drie jaar later, in 1901, is zij opnieuw 
opgericht, nu onder de afdelingsnaam S.C.R.E.D. Dit houden wij aan als onze oprichtingsdatum. 
In 1905 is de naam veranderd in S.S.R., een afkorting voor Societas Studiosorum Reformatorum, 
ofwel Sociëteit voor Gereformeerde Studenten. In 1966 werd de grondslag van de vereniging 
voor de eerste keer grondig gewijzigd, en werd S.S.R.Leiden een algemeen-christelijke, in plaats 
van een gereformeerde vereniging. In 1984 veranderde de grondslag opnieuw en werden wij een 
gezelligheidsvereniging zonder enige affiniteit met het geloof. Daarmee verdwenen ook de puntjes 
uit de afkorting en werd de naam veranderd in SSR-Leiden.”

Wat maakt studeren in Leiden zo mooi?
”Voor mij is het vooral dat de faculteit in het centrum ligt. Daardoor zie ik altijd het mooie Leiden als 
ik naar college fiets.”

Wat is je favoriete plekje in Leiden?
”Het stuk bij Café de Uyl, bij de Hooglandse Kerk! Daar heb je namelijk niet de drukte van de 
Nieuwe Rijn, maar proef je toch de fijne sfeer van het mooie Leiden. Lekker pittoresk!”

Welk woord moet je als nieuwe student in Leiden echt kennen?
”Er zijn er veel te veel! Op dit moment zou ik kiezen voor ‘unit’. Dit is een term die veel studenten 
gebruiken om een bepaald, of nou ja, bijna elk object te omschrijven. ‘Hoeveel geld kost deze 
unit?’, ‘Hoe groot is deze unit?’ of ‘Is dit een unit?’ Ik weet zelf nog steeds niet zo goed wat ik ervan 
vind, maar ik gebruik het in dagelijks leven toch (net iets te) vaak.”

Geschreven door Lotte van den Elsen op www.indebuurt.nl op 11 augustus 2018
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KRANTENARTIKEL OVER DE WIJK
‘Exodus 15 jaar actief in Leiden: ’Wij zijn van een harde aanpak’’

Achter de deuren van een herenhuis aan de Leidse Plantage wonen ex-gedetineerden. Het is dit jaar 
exact vijftien jaar geleden dat Exodus een Leidse vestiging kreeg. 

Met een zwabber dweilt een jongen de vloer van de hal. De woonkamer en gangen zijn verlaten. Het is op 
deze doordeweekse dag rustig in het Leidse Exodushuis. De meeste bewoners zijn naar de dagbesteding 
of aan het werk.Vijftien jaar geleden kreeg Exodus een vestiging aan de Plantage. Het is een van de elf 
huizen in Nederland waar Exodus ex-gedetineerden opvangt en begeleidt. Er zijn strenge leefregels: drugs 
en alcohol zijn niet welkom en de bewoners moeten het huis met elkaar schoon houden. De begeleiding is 
24 uur per dag aanwezig.

Huishouden
Eén keer in de maand is er een vergadering met alle bewoners. ,,Die gaat meestal over het huishouden’’, 
zegt directeur Lara van der Well van Exodus Zuid-Holland. ,,Er wonen veertien mensen en ze hebben 
vaak van alles aan hun hoofd. Dan komt het huishouden er ook nog bij en dat geeft wel eens spanningen’’, 
verklaart ze. ,,Niet iedereen maakt op dezelfde manier schoon als jij. Als je hier bent, moet je goed tegen 
kritiek kunnen’’, zegt oud-bewoner Brian (zie verhaal hieronder). Hij lacht. ,,Daar leer je wel mee omgaan.’’De 
buurt stond destijds niet te springen toen er ex-gedetineerden werden opgevangen in hun wijk. ,,Als Exodus 
ergens wil komen, zijn er altijd mensen op tegen. Er is altijd veel kritiek, dat komt goed als we er eenmaal 
zijn.’’ Inmiddels is het vijftien jaar later en lijkt Exodus zijn plek te hebben gevonden aan de Plantage. ,,Er 
is wel eens muziekoverlast of mensen laten buiten sigaretten liggen. Er zijn wel eens klachten ja, maar die 
pakken we dan op.’’

’Meer naar buiten’
De Leidse Exodus is sinds de oprichting behoorlijk veranderd, zegt Van der Well. ,,De dienstverlening is 
verder uitgebreid met ambulante zorg en we treden veel meer naar buiten.’’ Exodus worstelt regelmatig met 
de beeldvorming die mensen van ex-gedetineerden hebben. ,,Daarom moeten we opletten dat we blijven 
vertellen wat we doen. Het is een belangrijk deel van ons werk: inzicht geven door te vertellen. Ik snap het 
gevoel dat mensen zeggen: opsluiten en sleutel weggooien, maar zo werkt het niet. Daarom leggen we het 
uit. Als er ontmoetingen plaatsvinden, ontstaat er begrip. De mens is een complex wezen en daar houden 
wij ons mee bezig.’’ Zo’n complex iets is bijvoorbeeld het denken in dader óf slachtoffer. ,,Het is niet óf, het 
is allebei. Daders zijn in veel situaties ook slachtoffer.’’ Achter boosheid van bewoners zit vaak een andere 
emotie, zoals schaamte, zegt Van der Well. Exodus leert hen zich daarom kwetsbaar op te stellen. ,,Je moet 
heel kwetsbaar zijn om je kracht te vinden. Daarom praten we veel: waar zit schuld? Waar schaamte? En 
waar verdriet?’’

Harde aanpak
Of ze vindt dat er meer aandacht naar de daders zou moeten gaan? ,,Nee, maar het is wel heel precair, 
ik vind het altijd spannend’’, zegt Van der Well. ,,We zijn van een harde aanpak: met jezelf zielig vinden, 
schiet niemand iets op. Dat is ook niet te verkopen aan de slachtoffers en de samenleving. We hebben 
geen medelijden, het is jouw leven. Jij moet het doen. Tegelijkertijd proberen we bij de daders naar binnen 
te kijken: waar is hun zachte kant? Onze medewerkers zijn getraind om het positieve te zien. Het verschilt 
per persoon waar je een haakje kunt vinden voor perspectief. We zoeken samen met de deelnemer naar 
positieve bouwstenen. We proberen inzicht te geven: kijk goed naar jezelf. Waar ben jij goed in?’’ Van 
der Well hoopt de Leidse Exodus in de toekomst verder uit te breiden. ,,We zijn op zoek naar een tweede 
doorstroomhuis en willen natuurlijk meer plekken. Maar het is niet makkelijk, het duurt minstens tien jaar voor 
je een huis kunt realiseren.’’

Brian: ’Ik wilde een nieuwe start’
Brians leven liep eigenlijk best op rolletjes. Hij had een huis, kinderen, een baan als straatveger en kluste af 
en toe wat bij als kok. „Ik was iemand die van werken hield, van centjes.” Tot hij een ernstig geweldsincident 
pleegde waarvoor hij twaalf jaar gevangenisstraf kreeg. Brian (45) zit op de bank in de woonkamer van 
Exodus aan de Plantage in Leiden. Hij is rustig en kijkt vrolijk uit zijn ogen. Het is best een beetje gek 
om weer op deze plek te zijn, vindt hij. Twee jaar geleden woonde hij een half jaar in het huis waar ex-
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gedetineerden worden opgevangen. Het is de plek 
waar hij het vertrouwen in de samenleving weer 
terugkreeg en zijn leven weer een beetje op de rit 
wist te brengen.

Oma
„Ik heb als kind een verwend leven geleid, ik was 
de verwende jongen in de straat. In positieve zin”, 
zegt Brian. „Ik kreeg bijvoorbeeld nieuwe kleren 
en die gaf ik dan weg aan klasgenootjes.” Op zijn 
zesde verhuisde hij van Suriname naar Nederland. 
„Ik ben vooral opgevoed door mijn oma. Ik heb veel 
van haar geleerd. Ze is er niet meer, maar wat ik van 
haar heb meegekregen, heeft me sterker gemaakt.” 
Natuurlijk haalde hij wel eens kattenkwaad uit, maar 
dat was nooit zo ernstig, zegt Brian. „Toen ik op mijn 
21ste kindjes kreeg, werd ik serieuzer en kreeg ik een baan.”

Spijt
Jarenlang verliep zijn leven prima, totdat hij een ruzie kreeg die uit de hand liep. Wat er precies is gebeurd, 
wil hij niet zeggen, omdat hij zich schaamt. „Het is een vorm van zelfbescherming geweest. Natuurlijk heb ik 
er spijt van. Het is niet iets wat normaal is. Je hebt andere mensen pijn en verdriet gedaan. Als ik terugkijk, 
zie ik dat ik iets verkeerds heb gedaan. Ik heb er vrede mee dat ik een straf moest uitzitten.”Twee jaar 
geleden kwam hij vrij. Omdat hij zich goed had gedragen in de gevangenis mocht hij het laatste deel van 
zijn straf elders uitzitten. Hij kwam terecht bij Exodus in Leiden, niet zijn oorspronkelijke woonplaats. „Ik heb 
ervoor gekozen om rust te creëren voor mezelf. Ik wilde een nieuwe start.”

Vertrouwen terug
Het eerste wat hij deed, was een zorgverzekering regelen, een uitkering aanvragen en zijn opgelopen 
schulden in kaart brengen. Twee dagen later begon hij als dagbesteding in de groenvoorziening. Brian 
is blij met de hulp die hij kreeg. „Ik dacht altijd: iedereen kijkt eerst naar wat ik heb gedaan als ze me 
beoordelen. Maar de begeleiders hier zeiden dat ze dat niet belangrijk vonden. Dat heeft me vertrouwen 
gegeven. Ik had geen vertrouwen meer in buitenstaanders en ik ben dankbaar dat dat doorbroken is.” Ook 
leerde hij om hulp te vragen. „Mijn trots was zo groot. De vraag ’help mij’ is iets wat ik hier heb geleerd.” 
Zonder Exodus had hij het waarschijnlijk ook wel gered, vermoedt Brian. „Ik kon ook bij mijn zus wonen. Het 
zou wel lukken, maar doordat Exodus me heeft geholpen, is het veel sneller gegaan.”

Inmiddels begint hij zijn leven langzaam weer op te pakken. Hij kookt als vrijwilliger met bejaarde autisten 
en woont zelfstandig. „Dingen die ik vroeger deed, komen stukje bij stukje terug. In de positieve zin.” Brian 
is niet de echte naam van de geïnterviewde. In verband met zijn privacy is een fictieve naam gebruikt.

Uit het Leidsch Dagblad van woensdag 5 september 2018

RE/MAX Makelaarsgilde Leiden
makelaarsgilde@remax.nl
071-5162370
http://www.remax.nl/makelaarsgil-
deleiden
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BERICHT VANUIT DE GEMEENTE
‘Nieuwe kleur voor de Kraaierbrug’

De Leidse bruggen krijgen hun oorspronkelijke kleuren weer terug. Voor de Kraaierbrug betekende 
dit een metamorfose van groen naar grijsgroen. Vorige week legden schilders de laatste hand aan 
het schilderen van de Kraaierbrug. De oorspronkelijke kleur van de brug uit 1922 bepalen, was 
nog niet makkelijk. In de jaren 80 zijn veel bruggen in Leiden namelijk grondig kaal gestraald ten 
behoeve van onderhoud. De originele kleur zat dus niet meer ergens in een laagje onderop de 
brug zelf. Gelukkig was er wel een goede foto beschikbaar van fotograaf Kret uit 1925. Weliswaar 
zwart/wit natuurlijk, maar de foto laat wel duidelijk zien dat de brug een lichte basiskleur had met 
donkere accenten. De brug heeft dan ook een lichte en een donkere grijsgroene kleur gekregen.

Uit Stadsnieuws gemeente Leiden van 12 oktober 2018
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HISTORUE UIT DE WIJK
DOOR PIETER DE JONG
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Adverteren in deze buurtkrant?

Heeft u belangstelling om in deze krant te 
adverteren, of heeft u interesse in een advertentie 
op de website? Neem dan contact met:
Richard van Dinter via info@dinterpolis.nl of 
advertenties@hethoogstewoerd.nl.
De tarieven zijn als volgt:
A7 22,50,-
A6 45,-
A5 75,-
A4 125,-

Alarm     112
Politie     0900 8844
Meld Misdaad Anoniem  0800 7000

Geen nood, wel hulp?
Ambulance    523 3233
Brandweer    521 2121

Afval/woonomgeving
Kringloopbedrijf   524 0060
Servicepunt Woonomgeving 14 071
 Milieu- en wijkbeheer,
 afval, fietswrakken,
 reinigingscontrole,
 volle prullenbakken
 et cetera
Burgerzaken & belastingen 14 071

Dierenhulp
Dierenambulance   517 4141
Dierenpolitie    144
Dieren meldpunt   566 5500

Geluidsoverlast
Evenementen klachtenlijn  14 071
Geluidshinder & stank           0800 333 555

Hulp     
Kindertelefoon   0800 0432
Korrelatie    0900 1450
Libertas Leiden   516 8186
Slachtofferhulp   0900 0101
Discriminatie meldpunt  512 0903
Veilig Thuis    0800 2000
Jeugdbescherming   523 9740
Centrum voor Jeugd en gezin 088 308 3056

Sociaal Wijkteam   516 4908
Wijkgroep Buur(t)contacten 06 1298 7660
BUUV     071 707 4242

Gezondheidszaken
Apotheek (avond/nacht)  566 5019
Dokterpost (spoed/nacht)  0900 513 8039
GGD     088 308 3000
LUMC     526 9111

Rioolonderhoud en waterbeheer
Klachten/vragen over riolering 14 071
Hoogheemraadschap  306 3063

Parkeren
Servicepunt    14 071

Buurtbemiddeling
Libertas Leiden   06 5263 7119
Dennis Perdok (wijkagent)  0900 8844
René Verdel (wijkmanager) 071 516 7809
Martin Oppelaar (BOA)  06 5252 6032
    m.oppelaar@leiden.nl

Mist u een handig of belangrijk 
telefoonnummer? Stuur een mail naar 
redactie@hethoogstewoerd.nl met het 
(nieuwe) nummer! 

Handige en belangrijke telefoonnummers
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Uitnodiging

Buurtcomité Hogewoerd e.o. nodigt u van harte uit op onze Wine & Dine Jaarvergadering. 
Tijdens het diner praten wij u bij over de activiteiten van het afgelopen 

en het komende jaar. Dit keer op een speelse manier met een kosteloos 
aangeboden 3 gangen maaltijd verzorgd door SSR.  

Locatie: Hogewoerd 108, benedenzaal studentenvereniging SSR. 

U komt toch ook? Inloop 18.30 uur, aanvang diner 19.00 uur. Naast 

een informatieve bijeenkomst is het een uitstekende manier om 

buurtgenoten te leren kennen en proosten wij op het nieuwe jaar!  

Aanmelden uiterlijk voor 15 januari op secretaris@hethoogstewoerd.nl  

of via de antwoordstrook.

J A A R V E R G A D E R I N G

Wine & Dine
B U U RT C O M I T É  H O G E W O E R D  E . O .

A N T W O O R D S T R O O K  
Ja, ik kom graag op de Wine & Dine jaarvergadering met         personen. 

Naam:  

Adres: 

Telefoonnummer:  

Inleveren op adres Gerestraat 19 (brievenbus) Buurtcommité Hogewoerd e.o.

✁


