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Buurtpreventiewhatsapp
Als u wilt deelnemen aan onze buurtpreventie-whatsappgroep
kan dat nog steeds. U kunt een mail sturen met uw naam, telefoonnummer en adres naar: secretaris@hethoogstewoerd.nl
Zie voor meer info onze website:
hethoogstewoerd.nl/whatsapp-buurtpreventie
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Donatie
Een vrijwillige bijdrage voor het buurtcomité?
Stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o. vindt het belangrijk om gratis voor buurtbewoners ons jaarlijkse
buurtfeest en Wine & Dine Jaarvergadering te organiseren. Sommige buurtbewoners willen ons hierbij
financieel ondersteunen en een bijdrage geven voor
onze vrijwillige diensten. Dat waarderen wij zeer.

Advertentie drukkerij

Donaties kunnen worden overgemaakt naar
rekeningnummer NL30 INGB 0000 139742 t.n.v.
Stichting Buurtcomité Hogewoerd en omgeving
(Leiden).
Uiteraard bepaalt u zelf of en hoeveel u wilt doneren. Van de bijdragen wordt jaarlijks verantwoording afgelegd tijdens de openbare jaarvergadering.
Alvast hartelijk dank voor uw donatie.
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Van de Voorzitter
Beste buurtgenoten,
Voor u ligt al weer de nieuwste buurtkrant van het najaar 2019. Een bewogen jaar is het geweest met ook binnen ons comité diverse verschuivingen. Ria heeft besloten te stoppen met de redactie, wat ze in haar
laatste buurtkrant zelf al heeft toegelicht. Dit afscheid wil ik natuurlijk niet
zonder enige aandacht voorbij laten gaan. Ria heeft zich ruim 20 jaar ingezet waarvoor we veel waardering hebben. Maar soms komt er tijd voor
iets anders. Door te vernieuwen blijft de energie stromen!

W

e zaten dus met een vraagstuk; hoe gaan wij dit oplossen? Maar deze vraag was snel beantwoord. Yvonne
sprong op om de redactie te gaan begeleiden, haar man
Jan de Roo verzorgt nu de opmaak. Al onze leden en vrijwilligers
zorgen voor de invulling van de buurtkrant met artikelen. Ik wil
iedereen daar hartelijk voor danken.
Naast deze redactionele verschuiving heb ik tijdelijk een stapje
terug gedaan. Ons comité is grotendeels zelfsturend, wat inhoudt
dat we de regie met zijn allen hebben. Dit betekent concreet dat
we meer taken zijn gaan verdelen en ik me beperkter inzet voor
overleg bij de gemeente. Ik zal het beheer en de verkoop van
advertenties na ruim 10 jaar van Richard Dinter overnemen.
Richard wil ik danken voor al zijn hulp, we zijn blij dat Richard
wel bestuurslid blijft. Ik ben enthousiast om deze rol van Richard
voor wat betreft de advertenties over te nemen.

Het laatste onderwerp dat ik belangrijk vind om te noemen is
‘verschraling’. Dit woord wil ik toch even aanhalen. Er is helaas
veel eenzaamheid in Nederland, ook in onze wijk. De maatschappij, wij dus(!), moeten dit mede oplossen. We kunnen niet alleen
maar leunen op de gemeente of politiek. Kijk om naar je buren,
maak een praatje, en vraag soms gewoon aan een buur: hoe gaat
het met je? Je zult zien dat je er veel moois voor terugkrijgt.
Hierbij wil ik het voor deze krant afsluiten. Ons comité hoopt u te
ontmoeten op onze Wine & Dine jaarvergadering op woensdag
22 januari bij SSR aan de Hogewoerd. En ik wil u alvast fijne
Kerstdagen en veel gezondheid en geluk voor het nieuwe jaar
wensen.
Met hartelijke groet,
Arjan Dekker

Hogewoerd 112, de Waterbron

Rob van Weesel
Bij binnenkomst in de Waterbron aan de Hogewoerd 112 word ik begroet door Rob van Weesel.
“Kom je iets kopen?”. “Nee”, is mijn antwoord, waarop hij grappend zegt: “ga dan maar weer weg”.

D

e winkel is al bijna leeg en Rob zit achter de balie. Het
pand is verkocht en wordt op 15 november opgeleverd.
Vanaf 1882 tot 1995 was dit een loodgietersbedrijf.
Opgericht door Marks heeft zijn grootvader het overgenomen en
daarna zijn vader Sam. Volgens Rob heeft hij het loodgietersbedrijf gesloten omdat mensen alleen naar de prijs keken en niet
naar de kwaliteit.
Rob is in 1947 geboren en een jaar of dertig loodgieter geweest.
Aanvankelijk is hij begonnen als elektriciën. De Hogewoerd is
sterk veranderd. In zijn jeugdjaren reed de tram er nog doorheen
en er was een bloeiende middenstand met 45 winkels. Dat is
nu wel anders. Met alleen een winkel is het niet op te brengen
dus ook hij verhuurt kamers. Na het loodgieterschap is Rob in
loondienst gegaan bij het Nationaal Natuurhistorisch Museum in
de Raamsteeg wat nu Naturalis is. Later ging hij naar de Leidse
Welzijnsorganisatie en combineerde dit met de Waterbron die hij
toen al had. Tegenwoordig doet hij vrijwilligerswerk bij de gehandicaptensportvereniging de Sleutels waarvan hij voorzitter is.
Sinds 18 jaar zit hij ook in de stichting ouderen Kerst-inn. Als je
normaal doet, kan je een hoop voor elkaar krijgen zegt hij. Alleen
veel mensen weten niet wat dat is, normaal doen. Dat zie je in het
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verkeer en op straat. Waar is het fatsoen gebleven? Waar is het
respect voor elkaar?
Het is nu tijd om te stoppen zegt Rob. Zijn vrouw is vier jaar geleden overleden aan kanker en de lol is er nu wel af. Zelf heeft hij
twee jaar geleden een openhartoperatie gehad. Hij heeft ergens
een vakantiehuisje in Nederland en wil daar meer tijd door gaan
brengen met familie en vrienden.
Het pand zit al jaren in de familie en Rob heeft eerst aan zijn
zoon gevraagd of die het wilde hebben, aan zijn dochter en aan
zijn zuster. Toen het antwoord nee was, is het de markt opgegaan.
Het was in 4 weken verkocht.
Trots is Rob op de gevelrestauratie. Een bedrijf uit Amsterdam
heeft uitgezocht welke kleur er origineel op de gevel zat. Het
bleek rood te zijn in plaats van groen. Ook de originele ruitjes
zitten er weer in. De gemeente heeft nog een kleine subsidie
verleend. “Het is hartstikke mooi geworden”, zegt Rob en de
gemeente was er ook blij mee.
Alle zooi die ik kwijt moet gaat, de winkel in en op marktplaats. Wat overblijft gaat naar een opkoper en dan is het klaar.
Marcel Spaargaren

Voorwoord van een buurtbewoner
Door Jan Jaap
Sinds 1995 bewoon ik Plantsoen 29. Een gemeentemonument uit 1880. Het
huis is herkenbaar aan de drie afzonderlijke schelpen op de voorgevel.
Eerder in 1991 woonde ik op een paar huisnummers terug en daarvoor in
1985 boven viswinkel Ouwehand aan de Kraaierstraat. Inmiddels ben ik
bijna 35 jaar in de buurt woonachtig.

D

e eerste keer dat ik op mijn huidige woonadres kwam
was in 1977 toen een drietal vrienden van mij er als student op kamers woonden. Heel bijzonder om er nu zelf in
te wonen en dat deze vrienden regelmatig op bezoek komen om
hun oude kamer weer even te zien. Regelmatig vragen enthousiaste mensen of ik het huis aan hen wil verkopen maar dat is
voorlopig niet aan de orde. Ik woon er met veel plezier in!
Wonen aan het Plantsoen beschouw ik als een privilege, iedere
keer als ik huiswaarts keer dan passeer ik het mooie park aan
mijn linkerzijde. Het is betoverend de natuur te zien veranderen
gedurende de vier jaargetijden. Iedere seizoen heeft zijn charme
met een pracht van struik- en bomenpraal. Ook de lantaarnverlichting naar model van de oude gasverlichting met zijn donkergele licht geeft een aparte sfeer bij avond en nacht.
Voor mijn huis een terras met klinkers die vrijwel overgaat (met
alleen de straat er tussen) naar het park waar mijn zoon vanaf
kind in heeft gespeeld. Zijn eerste fietslessen, boompje klimmen
en verstoppertje in de struiken met vriendjes en gewoon luieren
tijdens de picknick zijn herinneringen die ik koester.
Vanuit de woonkamer en de zolderverdieping heb ik mooi
uitzicht over het park en aan de achterkant zicht op de daken
van de wevershuisjes aan de 4e Binnevestgracht en het centrum,

waaronder het stadhuis, de meelfabriek en de Hooglandse Kerk.
Tijdens de jaarwisseling en met 3 oktober is het vuurwerkfestijn
vanaf de zolderverdieping een prachtig schouwspel waarneembaar. Met Oud en Nieuw gaan de bewoners de straat op, sommigen heb je een halfjaar of langer niet gezien. Er wordt vuurwerk
afgestoken, bruiswijn gedronken en men wenst elkaar een
gelukkig nieuwjaar toe.
Tijdens snikhete zomerdagen is het net alsof de hele binnenstad
in het park ligt te zonnebaden of te barbecueën. Een plons in de
singel komt ook regelmatig voor. Een levendig schouw- en hoorspel met soms ook excessen waarbij de politie moet handhaven.
Helaas laten relatief veel parkbezoekers hun afval liggen in plaats
van op te rapen en in de afvalbakken te deponeren.
Binnen 5-10 minuten ben ik bij de lokale supermarkt en in de
stad, waar ik graag kom.
Op de zaterdag maak ik graag een rondje over de markt. Restaurants zijn ook binnen de singel en op loopafstand bereikbaar.
Favoriete restaurants in de omgeving zijn De Vriend, La Botha en
De Gaanderij. Voor de dagelijkse boodschappen te voet naar de
Dirk of Hoogvliet, voor bloemen naar Bert Kulk en voor visproducten naar Atlantis.

Nieuwe winkel in de wijk

Noir

S

inds april 2019 is woonwinkel Noir
gevestigd aan het Levendaal 83 te
Leiden. Ben je op zoek naar een
leuk woonkado voor een kleine prijs of
een nieuw item voor je interieur, dan kan
je hier terecht. Voor een eventueel interieuradvies op allerlei gebied, van kleur tot
je complete inrichting, staan ze bij Noir
voor je klaar. Ook eventuele verkoop‑
styling voor je woning die te koop staat,
doen ze graag voor je. Alles wat je ziet in
de winkel is te koop. Noir verkoopt zowel
meubels, woonaccessoires en planten als
een lekkere kop koffie of thee.
Op zondag en maandag zijn ze gesloten.
Alle andere dagen zijn ze geopend van
10.00 uur tot 17.00 uur.
www.noirhome.nl
telefoonnummer 06-52384453
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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
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Amadeus
Gisteren hebben we Amadeus begraven. Hij was niet ónze kat
maar die van de buren, de bewoners van een groot studentenhuis
op Plantsoen 47-49. Allemaal rijzige jongemannen, de meesten
een kop groter dan wij en ongeveer 50 jaar jonger.

B

ij de buren had hij een andere
naam, zijn echte dus: Reneetje,
naar Froger. Vroeger hadden ze
ook een hond: Dreetje, naar Hazes. Die
was na het afstuderen meegenomen door
één van de jongens naar zijn nieuwe
woonplaats. Dus Reneetje bleef over met
19 studenten. Hij werd goed verzorgd
door de door hen aangestelde Commissaris Poes, meestal een jongerejaars, die zijn
taak met zorgvuldigheid uitoefende.
Ondanks dat kwam Reneetje graag
buurten bij ons en wij vonden dat hij een
deftiger naam moest hebben, vanwege zijn
indrukwekkende en artistieke uiterlijk:
Amadeus dus; wij zijn klassieke muziekliefhebbers. Amadeus vatte een hevige
liefde op voor ons net verworven poesje,
een lapje genaamd Saartje, dat zich vooral
richtte op mededieren en niet op ons mensen. Ze bloeide op wanneer Amadeus het
zich verwaardigde haar op te zoeken. En
hoewel ze nog heel jong was, zag ik haar
op een ochtend zich verlustigen onder de
heftige sensuele bewegingen van haar
bezoeker.
Er kwam geen nestje van door een snelle
ingreep van de dierenarts. Maar de liefde
tussen Amadeus en Saartje bleef even
hevig. En we kunnen gerust stellen dat
hij haar gedurende een hele koude winter
in leven heeft gehouden. Dat zat zo: op
de dag na Kerstmis 2004 vloog, na een
ontploffing op de bovenste etage, ons huis
in brand en stonden we even later, haastig
door de brandweer verzocht onmiddellijk te vertrekken, tussen de aangesnelde
nieuwsgierigen te kijken hoe met veel
moeite de brand geblust werd. Een paar
uur later liepen we verdwaasd door
een steenkoud en stikdonker huis in de
plassen bluswater op zoek naar onze twee
katten. Felix (Mendelssohn, o, ja!) werd
behendig gepakt door onze schoondochter, die dierenarts is, maar Saartje was
nergens te vinden. We hadden een ellendige voortzetting van de nacht ergens in een
logeerbed. De volgende ochtend gingen
we op zoek naar ons Saartje met het bange
vermoeden dat we haar verkoold zouden aantreffen op de geheel uitgebrande
zolder. Hoe we ook zochten, ze was niet te
vinden. Was ze het huis uitgevlucht? Verborg ze zich angstig in een kamer? Voorzover het kon, sloten we de niet-uitgebrande kamers af en plaatsten overal bakjes
met eten en drinken neer voor, je kon niet

weten, een wonder. En ja hoor, na enkele
dagen zagen we dat er gegeten werd in
één van de kamers. Saartje was nog in
leven, maar nog angstiger dan voorheen.
En het huis was bitter koud. Hoe kon zij
de winter overleven? En opeens stond hij
daar achter ons: Amadeus, die het koude
huis was binnengeslopen om zijn Saartje
te zoeken. Hij glipte de kamer in waar ze
zich ophield en vlijde zich tegen haar aan
en begon haar te likken en Saartje liet
het zich maar al te graag welgevallen. Zo
kwamen ze samen de winter door. Amadeus verliet af en toe het pand om een
luchtje te scheppen en zijn echte baasjes
gerust te stellen dat hij er nog was, maar
kwam weer terug om Saartje te beschermen tegen koude en angst.
Toen het huis weer was opgebouwd bleef
hij haar geregeld bezoeken om even met
haar te lunchen of dineren.
Amadeus had vervaarlijk lange manen
(had iets van een Noorse boskat), waarvan
hij vaak een plukje als souvenir achterliet
in ons huis. Hij viel zo tegen de zomer
behoorlijk uit en onze buren wilden
natuurlijk niet dat hij het te warm kreeg.
Hij werd dan kaal geschoren door de
dierenarts en alleen zijn kop, pootjes en
staart behielden hun vacht. Hij zag er dan
uit als een mengeling van Tom en Jerry
en de Gelaarsde Kat, als een grote kale
muis met kattenkop, harige laarzen en
pluimstaart. Het was iedere zomer weer
even wennen, maar Amadeus schikte zich
graag in dit luchtige lot. Kinderen schrokken wel eens van hem. “O, mamma, kijk
een monster!” hoorden we eens een klein
meisje roepen. Volwassen voorbijgangers stonden vaak te knipperen met hun
ogen en barstten dan in lachen uit om dit
komische gezicht. Amadeus vond dat niet
leuk en draaide gekwetst zijn kale rug
naar hen toe.
Tegen het einde van het seizoen was hij
alweer aardig bedekt en kon hij met een
gerust hart de winter tegemoet zien.

Vasthoudend en taai was
Amadeus ook
In de zomer lag hij graag boven op mijn
auto in het zonnetje en zo kon het gebeuren dat een ritje van een paar kilometer,
met Amadeus boven op dat dak, tot midden in de stad, veel hilariteit opwekte bij

willekeurige passanten,
die naar de
auto wezen en wuifden. Ik had niets in de
gaten en begreep in eerste instantie niet
wat er zo leuk was aan mijn auto. Toch
maar even gestopt en daar zat hij, met
een verward kapsel en met zijn nageltjes
geklemd in een rail op het dak. Onder protest haalde ik hem van het dak. Hij mocht
plaats nemen op de achterbank maar vond
dat aanmerkelijk minder spannend.
De laatste tijd kwam hij steeds minder
dineren en Saartje bleef een beetje eenzaam door het raam naar hem uitkijken.
Ook kwam hij steeds strammer de trap op
en wilde eigenlijk meteen terug naar zijn
echte baasjes van het studentenhuis. De
jongens belden gisteren aan en vertelden
ons dat de dierenarts hun Reneetje, onze
Amadeus, had laten inslapen. Zijn nieren
werkten niet meer. Wat een droevig bericht. We waren allemaal geheel ontdaan.
De begrafenis zou een uurtje later plaats
vinden in hun tuin. Ze vroegen om een
schop en die hadden we. Toen mijn man
een klein boompje voor het grafje kocht
bij Bertje, de bloemenman, zei die dat de
jongens ook al waren geweest voor een
klein boompje. De plechtigheid begon
precies op tijd. Er was een diepe kuil gegraven en Amadeus lag opgebaard in een
doosje, gewikkeld in de huis-en clubdas
van de jongens. We mochten hem nog
even aaien over zijn lieve kopje. Stoelen
en een bank stonden klaar om het ons gemakkelijk te maken bij de grafredes. Uit
het huis klonk zachte muziek: Mozart. De
huisoudste hield een prachtige toespraak,
waarbij hij, en wij allen trouwens, het
niet droog hield. Daarna werd Amadeus/
Reneetje begraven. De boomjes erop en
stenen daaromheen. Een knap graf.
Binnen in het fusielokaal van onze buren
stond koffie met plakken gele cake klaar,
zoals het hoort, en spraken wij nog lang
na en vertelden elkaar anekdotes. En ook
daar weer Mozart op de achtergrond, een
jong symfonietje.
Aukelien van Hoytema
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Op de gevel van Plantage 16 is een bord met de volgende tekst:
Verbum dei, stichting Exodus Leiden.

Exodus. Je sleutel naar de samenleving
Wij hebben een missie:
Exodus staat voor een veilige samenleving waarin mensen een zinvol bestaan kunnen opbouwen en
nieuwe kansen kunnen creëren. Exodus biedt perspectief!

B

ij Exodus vangen wij (ex)gedetineerden op. Na vrijlating of in het
laatste stukje van detentie komen
onze deelnemers bij ons wonen en wij
helpen de deelnemers om op een goede
manier terug te kunnen keren naar de
maatschappij.
Wij werken aan de hand van 5 sleutels:

Wonen
Om een stabiel leven op te bouwen is het
heel belangrijk dat je vaste woonruimte
hebt. Je kan dan post ontvangen en je kan
de nacht rustig doorbrengen, waardoor je
overdag meer energie hebt om te werken
aan je problemen.

Werken
De dag nadat een deelnemer
bij ons is binnengekomen gaat
hij/zij beginnen met nuttige
dagbesteding. Als de deelnemer nog geen baan heeft dan
zorgen wij voor dagbesteding.
Dit is heel belangrijk en niet
alleen om het werken zelf,
maar ook om weer in een
ritme te komen en de dingen
op te pakken die je ook moet
kunnen als je zonder ons
verder gaat. (Denk hierbij aan
een wekker zetten, douchen,
eten en daarna voor een paar
uur van huis, zodat je ook
leert om je afspraken buiten
werktijd te plannen).

Relaties
Een basisbehoefte van de
mens is om relaties te hebben.
Bij onze deelnemers zijn de
relaties vaak verstoord of
helemaal verdwenen. Wij
proberen te helpen met het
herstellen van relaties of het
aangaan van nieuwe relaties.
U kunt hierbij denken aan
bijvoorbeeld een sportschool.

8

Ook werken wij met vrijwilligers die
meegaan naar bijvoorbeeld de bioscoop,
ergens koffie drinken of een stukje wandelen.

Financiën

waard? Wie gaat mij nog accepteren? Hoe
kan ik mijn leven nog leuk maken?
We proberen hier open met de deelnemers
over te praten, en we hebben eenmaal per
maand een thema-avond die ook altijd
gericht is op zingeving.

Vaak zijn de delicten ontstaan doordat er
financiële problemen zijn. Wij leren de
deelnemers met geld omgaan en hieromtrent beslissingen nemen. Ook brengen
wij in samenwerking met de Maatschappelijke Juridische Dienstverlening (onderdeel van Fivoor) de eventuele schulden
in kaart en worden aflossingsregelingen
afgesloten.

Met dit stukje hoop ik u wat uitleg gegeven te hebben over ons werk. Graag kom
ik in de komende kranten bij u terug om
u meer te vertellen over ons werk en hoe
deelnemers de strijd aangaan om goed
terug te komen in de maatschappij. Kunt
u hier niet op wachten of wilt u meer cijfertjes weten? Kijk dan op onze website:
www.exoduszuidholland.nl

Zingeving

Mirjam Bruines
Exodus Leiden

Deelnemers worstelen regelmatig met de
vraag: Waarom leef ik? Wat ben ik nog

Levendaal 83 te Leiden
06-52384453
www.noirhome.nl

✁

SPECIALE ACTIE
Tegen inlevering van deze bon
nu tijdelijk

10 euro korting
bij besteding vanaf 30 euro!
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Bewoners van Plantsoen 13
“Wie in de 19e eeuw kon zeggen ‘Ik woon aan het Plantsoen te Leiden’, die kon op bewonderende
blikken rekenen.” Zo begint de tekst op de website dedroomaanhetplantsoen.nl waar bouwbedrijf
Burgy en twee makelaars appartementen in de met veel zorg gerestaureerde panden Plantsoen 1-3
aanbieden. Nu, niet alleen in de 19e eeuw was dat zo. Ook in de jaren 1945-1956, toen mijn ouders
aan de overkant van de Singel op de Cobetstraat woonden, kregen mijn zussen en ik als kinderen
en later tieners al mee dat op het Plantsoen dure mensen woonden, industriëlen, hoogleraren en
andere betere stand.

N

u mijn vrouw en ik zelf alweer
zo’n 35 jaar op Plantsoen 13
wonen en ik me als gepensioneerde eens in de bewoningsgeschiedenis van
ons huis ben gaan verdiepen, blijkt dat, in
elk geval voor ons huis, wel mee te vallen.
Zeker, de huizen die vanaf het begin van
de jaren 1880 aan het Plantsoen werden
gebouwd op de 47 percelen bouwgrond
die daar door demping van de Binnenvest
gracht waren vrijgekomen en geveild,
waren herenhuizen. Maar diverse van die
percelen werden op de achtereenvolgende
veilingen door aannemers/architecten/beleggers gekocht en vervolgens verhuurd.
Reinier Koekkoek (1855-1925) heette de
aannemer - voorheen koopman in aardappelen en fabrikant in stoomhoutzagerij en
schaverij aan de Nieuwe Rijn no. 122 - die
in 1887 de percelen 8 en 9 kocht en er
vervolgens de panden 11-17 op bouwde.
In het onderstaande behandel ik alleen
de hoofdbewoners van het huis. Ik noem
wel in het voorbijgaan eventuele inwonende familieleden en huurders, maar laat
het inwonende personeel - dienstbodes,
huishoudsters, gouvernantes, oppassers
en eventuele aanhang - onvermeld. Niet
omdat die minder interessant zijn, maar
omdat de ruimte van deze bijdrage nu
eenmaal beperkt is. Ik volsta met te
melden dat in het vier verdiepingen hoge
huis, bestaande uit souterrain, bel-etage,
bovenverdieping en zolder, het souterrain
en de zolder het domein van het personeel
waren. Toen mijn vrouw en ik in 1984 op
Plantsoen 13 kwamen wonen, hebben wij
in het souterrain nog resten van een belsysteem aangetroffen, waarmee de heer
en vrouw des huizes het personeel vanuit
de keuken beneden konden oproepen. Helaas is toen de keuken door een modernere
vervangen, vooral omdat het aanrecht,
tegen de achtergevel, voor ons te laag was.
Op Plantsoen nr. 15 is het gelukkig wel
bewaard gebleven.
De eerste bewoonster van Plantsoen
13 was de weduwe Martha Bock-Van
Staveren (14-3-1832 - 7-3-1893), dochter
van een apotheker met een apotheek op
de Breestraat. Zij was getrouwd geweest
met Hendrik Bernardus de Bock, die kort
na hun bruiloft in 1860 door haar vader
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van f. 640,- zal de weduwe zich met haar
zoon en drie dochters niet in leven hebben
kunnen houden. Maar zowel de Van Cattenburchs als de Swijsers behoorden tot
het Nederlands patriciaat, dus zal er wel
geld in de familie zijn geweest. Dat geld
wel een rol speelde blijkt uit mevrouw
Van Cattenburch-Swijsers eerste vermelding in de krantenberichten van onze
gemeente: ze had vermindering van het
schoolgeld voor haar zoon aangevraagd
op grond van het onvolledige schooljaar.

in diens zaak was opgenomen en was
overleden kort voordat Martha in 1888 op
Plantsoen 13 kwam wonen. Het echtpaar
had een dochter Catherina Aldegonda
(1864-1931), die tot haar huwelijk in 1890
misschien bij haar moeder is blijven
wonen.
Waarschijnlijk is het verblijf van Martha
Bock-van Staveren maar van korte duur
geweest, al in 1889 verhuisde ze, vermoedelijk naar Oegstgeest, waar ze woonde
toen ze in 1893 overleed. (Op 7 maart
verdronk ze ’s nachts in de Haarlemmertrekvaart in Leiderdorp.)
Per 1 januari 1890 vinden we in het
bevolkingsregister een andere bewoonster
op Plantsoen 13, eveneens een weduwe,
mevrouw Mina Theresia van Cattenburch-Swijser (1846-1922). Deze was in
april 1888 van Rotterdam naar Leiden
gekomen, nadat haar man, griffier bij
het Rotterdamse kantongerecht, Auguste
Louis van Cattenburch, daar in oktober
1887 was overleden. Het echtpaar had vier
kinderen, van wie de 15-jarige zoon, Jean
Louis, al in maart 1888 naar Leiden was
gekomen om onderwijs aan het gymnasium aan de Doezastraat te gaan volgen. De
huurprijzen op het Plantsoen bedroegen
rond 1890 jaarlijks fl. 500,- of meer, het
schoolgeld voor het gymnasium fl. 100,-,
dus met een weduwen- en wezenpensioen

Voordat Mina Theresia op Plantsoen 13
kwam wonen, woonde ze enige tijd op
Plantsoen 5. Waarom de weduwe nu juist
naar Leiden was gekomen, heb ik niet
kunnen vinden, wel dat Auguste Louis
van Cattenburch in Leiden gestudeerd
had. In elk geval verbleven ook Mina
Theresia en haar vier kinderen maar kort
op Plantsoen 13. De eerste die vertrok was
zoon Jean Louis, die vlak na zijn overgang
naar de vierde klas van het gymnasium
naar Den Haag verhuisde, in oktober
1892 gevolgd door zijn moeder en zusters.
Den Haag was de plaats waar mevr. Van
Cattenburch-Swijser vandaan kwam, haar
moeder Rozetta Swijser-Van Beuzekom
woonde er nog, evenals vijf zusters en
drie broers.
Voldeed de weduwe Van Cattenburch-Swijser geheel aan het hierboven
vermelde profiel van de 19e-eeuwse Plantsoenbewoonster, datzelfde gold voor het
gezin dat in december 1892 Plantsoen 13
betrok: Maurits Constantijn de Vries van
Heijst (1865-1910) en zijn vrouw Martina
Susanna Constantia Scheurleer (18651949). Beiden kwamen uit Delft, waar
Maurits’ vader, F.M. de Vries van Heijst,
burgemeester was. Maurits was in 1891
in Leiden gepromoveerd en in april 1892
met zijn Martina getrouwd. Tijdens hun
verblijf op Plantsoen 13 bleef het huwelijk
vermoedelijk kinderloos, maar lang duurde dat verblijf ook bij hen niet: eind 1895
blijken ze te zijn verhuisd naar Morschsingel 5, en dan hebben in september van dat
jaar alweer nieuwe bewoners hun intrek
op Plantsoen 13 genomen: de bouwer van
het huis, Reinier Koekkoek (1855-1925),

met zijn vrouw Lena Wilhelmina Gebuijs
(1838-1937) en een dochter, Margaretha
Hendrica (1881-1947). Voor korte duur,
welteverstaan, want begin juli van het
jaar daarop vertrokken Koekkoek en zijn
gezin alweer naar Zoeterwoude.
Anders dan zijn voorgangers in ons huis
was Koekkoek niet van het oude maar
van het nieuwe geld, een selfmade man.
Zijn vader was ook aardappelhandelaar
(en timmerman) geweest, maar Reinier
was vanaf het begin van de ontwikkeling
van het Plantsoen projectontwikkelaar,
aannemer, architect en belegger in één.
Mevrouw Koekkoek-Gebuijs moet een,
wat je noemt, sterke vrouw zijn geweest,
want wie het spoor volgt dat haar Reinier
in zijn actieve jaren bij zijn talrijke
verhuizingen trok, langs de rand tussen
Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude, kan
niet anders dan medeleven voelen voor
iemand die zo frequent de spullen in en
uit de verhuisdozen moest pakken. In de
jaren 1885 en 1886 had Reinier al diverse
percelen aan het Plantsoen gekocht die in
die jaren door de gemeente werden geveild (bij de Rijnstraat en aan de uiterste
westzijde van het Plantsoen, waar aanvankelijk de ambachtsschool gepland was).
Na de verwerving van de percelen 8 en 9
in 1887 mocht hij zich hier grootgrondbezitter noemen. Zijn verhuispatroon doet
vermoeden dat hij in al de huizen die hij
er liet neerzetten, ook zelf aan de slag
ging; in de tijd dat hij op Plantsoen 13 verbleef, woonde ook een achterneef van zijn
vrouw, de huisschilder Jacob Kurvink,
bij het echtpaar in. Al in 1887 en 1888
staat Reinier in de Leidse adresboeken,
met als beroep architect, op Plantsoen 19
genoteerd (waar enkele jaren later Anna
Cornelia van Houten-van Gogh, de zuster
van de schilder, zou wonen). Mogelijk
heeft hij daarna korte tijd op een van de
hoeken van de Rijnstraat gewoond. In de
jaren 1890 treffen we hem en zijn gezin
behalve op Plantsoen 13 in het Bevolkingsregister ook aan op achtereenvolgens
Plantsoen 33, Plantsoen 11, Plantsoen 105
en Plantsoen 27 ; tussen zijn verblijven
op de diverse adressen op het Plantsoen
woonde hij in Leiderdorp, Zoeterwoude,1)
Oegstgeest en Hogewoerd 56. Dit patroon
herhaalt zich aan de overzijde van het
Plantsoen, waar Koekkoek aan de Zoeterwoudse Singel eind jaren 1880 en begin
jaren 1890 zeker tien huizen bouwde en
vervolgens met tussenpozen tot zijn dood
in 1925 voor een deel ook bewoonde. Toen
hij begin juli 1896 weer van Plantsoen
13 vertrok, was dat ook naar een van zijn
huizen aan de Zoeterwoudse Singel.
In de maanden februari tot en met mei
1896 verbleef ook een nichtje van de
Koekkoeks, Elisabeth den Boer (18901914) op Plantsoen 13. Zij was een doch-

ter van Reiniers oudere zuster Johanna
Elisabeth (1847-vóór 1895).
Zes dagen na Koekkoeks vertrek had
Plantsoen 13 alweer nieuwe bewoners,
de arts Frederik de Boer (1840-1922),
zijn twaalf jaar jongere echtgenote Maria
Carolina Schröder (1853-1943) en hun
vijf kinderen Johannes Julius Catharinus,
Hendrik, Carel Hendrik, Frederica Maria
Carolina en Alida Louisa Wilhelmina.
(In plaats van Hendrik noemt de website
geni.com een dochter, Theodora Wilhelmina, die op 4-10-1874 in Malang geboren
zou zijn). De Boer was officier van
gezondheid in Oost-Indië geweest, waar
hij met zijn (in Soerabaja geboren) Maria
Carolina getrouwd was en waar ook de
oudste drie kinderen waren geboren. De
jongste twee waren geboren in Hardegarijp (gemeente Tietjerksterdeel), waar De
Boer tot ca. 1895 een mooi 17e-eeuws
landhuis met 2 ha land, Bennema State,
bewoond had dat hij bij zijn terugkeer
uit Indië in 1880 voor fl. 10.000,- van
een aannemer uit Leeuwarden gekocht
had. Vanaf januari 1881 stond hij ook als
student geneeskunde ingeschreven aan
de Groningse universiteit. Daarna was hij
huisarts, vermoedelijk tot 1895, toen hij
eerst naar Den Haag en korte tijd later
naar Plantsoen 13 in Leiden verhuisde.
Gepensioneerd of niet, stilzitten deed hij
kennelijk niet: in 1897, toen hij nog op
Plantsoen 13 woonde, was hij medefirmant en -aandeelhouder van een NV die
de fabricage en verkoop van sigaren ten
doel had. Ook vinden we hem in 1899 als
agent van een Haagse levensverzekeringsmaatschappij.
In de drie jaar dat het gezin-De Boer
Plantsoen 13 bewoonde, namen ook
verscheidene leden van de familie Godin
daar hun intrek. De eerste was de 14-jarige Johannes Wilhelmus Godin, de zoon
van een jongere zus van mevrouw De
Boer-Schröder, die tot in april 1899 lessen
aan het gymnasium zou volgen en toen
naar Nijmegen en vervolgens naar Indië
vertrok, waar hij ook vandaan was gekomen. Vanaf juli 1897 staan op het adres
Plantsoen 13 ook mevrouw Godin-Lach
de Bère (1860-1904) en haar kinderen,Theodoor Oswald en Alice Leonie Catharina ingeschreven. Mevrouw Godin-Lach
de Bère was geen directe familie van de
vrouw des huizes, maar was getrouwd
met een jongere halfbroer van de vader
van Johannes Wilhelmus. Allen hadden
een Indische achtergrond, wat mede een
verklaring biedt voor hun verblijf bij
mevrouw De Boer-Schröder en haar man
op Plantsoen 13.
Vanaf eind mei 1899 woonde De Boer niet
meer op Plantsoen 13, maar op Rapenburg
99, waarheen hij verhuisd was. Na die ver-

huizing gaan twee jaar voorbij voordat het
bevolkingsregister eind april 1901 nieuwe
hoofdbewoners van het huis vermeldt: de
predikant Willem Pos (1856-1914) en zijn
vrouw Tannetje van de(r) Putte (18521904), die voor een verlof van een jaar
uit Indië over waren, waar Pos zendeling
voor de christelijk-gereformeerde kerk
was op het eiland Soemba. Zendeling was
de aanvankelijke schoenmaker Pos geworden na in Kampen en Leiden (bij J.H.
Donner) als zodanig te zijn opgeleid. Helaas ontbreekt hier de ruimte om over het
echtpaar Pos-van de(r) Putte wat langer uit
te weiden. Maar wie iets meer wil weten
over de omstandigheden waaronder zulke
zendelingen en hun echtgenotes in Indië
moesten werken en over het goede werk
dat zij vanuit hun overtuiging verrichtten,
verwijs ik graag naar het onderdeel ‘Geschiedenis van de Nederlandse zending en
overzeese kerken’ van Huygens ING en de
voorbeeldige website van Digibron.
De lezer zal zich misschien afvragen hoe
een gereformeerde zendeling de huur van
een huis aan het Plantsoen kon betalen.
Maar Pos’ verlofstractement was niet
gering: fl. 1500,-, evenveel als zijn voorganger De Vries van Heijst begin jaren
1890 verdiende als commies-redacteur ter
gemeentesecretarie bij de gemeente Leiden. Misschien droegen hij en zijn vrouw
Tannetje de kosten ook niet alleen, want
uit het bevolkingsregister blijkt Plantsoen 13 ook nog onderdak aan familie
te hebben geboden: aan Tannetjes zuster
Wilhelmina Johanna van de(r) Putte en
haar dochter Emma Wilhelmina Johanna,
en aan Tannetjes moeder, de weduwe
Meijntje van de(r) Putte-(van) Assendelft.
Eerder had dit drietal op Lange Mare 29
gewoond.
Toen het echtpaar Pos en hun familieleden
in april 1902 van Plantsoen 13 vertrokken,
was het huis geen persoonlijk eigendom
meer van zijn bouwer en eerdere bewoner
Reinier Koekkoek. In 1901 had hij het
hele blok Plantsoen 11/11A-17 overgedragen aan de NV Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen “Leiden”,
waarvan hij oprichter was samen met de
Haagse projectontwikkelaar (oorspronkelijk huisschilder) Nicolaas Johannes
Boon en mr. Jan Derk ten Bruggencate,
directeur der Nederlandsche Maatschappij
tot Exploitatie van Onroerende Goederen.
In januari en in maart en april 1902 wordt
een deel daarvan en vermoedelijk ook
een gedeelte van het onroerend goed dat
nog tot de eigendommen van Koekkoek
zelf behoorde, door notaris Meiners bij
opbod en afslag geveild. Plantsoen 13,
zoals gezegd destijds eigendom van de
Maatschappij, werd ingezet op fl. 5000,-,
maar werd niet gegund. Plantsoen 79,
81 en 83 werden tezamen verkocht voor
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fl. 14.200,-, Plantsoen 31 werd in januari
voor fl. 5504,- geveild; in juni van hetzelfde jaar werden de nrs. 85 en 87 door
Meiners geveild.
Begin juni 1905 neemt, na Martha
Bock-van Staveren en Mina Theresia
van Cattenburch-Swijser, opnieuw een
weduwe haar intrek op Plantsoen 13:
De toen 64-jarige Johanna Petronella
Josepha Brants-van Batenburg (18401932), samen met haar dochter Christi(a)
na Johanna Adriana. Enkele jaren later,
medio september 1909, zou ook een tweede dochter, Johanna Petronella Josepha
Brants, zich bij hen voegen. De weduwe
Brants was getrouwd geweest met de
rijkshavenmeester Mattheus Pieter Brants
en in 1885 weduwe geworden. Behalve de
bovenvermelde dochters had het echtpaar
Brants-van Batenburg nog twee dochters
en een zoon, die het huis al uit waren.
De weduwe en haar dochter kwamen
naar het Plantsoen van Den Haag, maar
mevrouw Brants-van Batenburg, toen nog
met al haar vijf kinderen en haar moeder,
mevrouw Van Batenburg-Raebel, had al
eerder in Leiden gewoond: op 1 januari 1890 stond ze hier ingeschreven op
Herengracht 54. Toen haar man overleed,
woonde het gezin in Vlissingen, en zoals
vaker zal de reden van haar komst naar
Leiden zijn geweest dat ze hier familie
had, een oudere zuster, Carolina Franchimont-van Batenburg. Vanaf 1904 tot 1909,
toen ze naar Plantsoen 13 kwam, woonde
Johanna Petronella Josepha bij die tante
in op Rapenburg 104, waar haar oom,
hoogleraar organische chemie Antoine
Paul Nicolas Franchimont, haar onder
meer Latijn bijgebracht.
In 1911 vertrok de weduwe weer, naar
Rijn en Schiekade 117, waar ze vanaf
11 juni met haar dochter Johanna Petronella Josepha staat ingeschreven. Moeder
en dochter liggen, samen met mevrouw
Van Batenburg-Raebel, begraven op de
begraafplaats Groenesteeg.
Met Georges Jean Marie van Weel (18871937) neemt wederom een bewoner met
Indische wortels zijn intrek op Plantsoen
13. Hij was geboren op de theeplantage
Tjiogreg (Batoetoelis, bij Buitenzorg/
Bogor), had als infanterist de opleiding
bij de Koninklijke Militaire Academie
gevolgd en was in augustus 1909 tot 2e
luitenant bij het 4e regiment der infanterie
(in Leiden) benoemd. Hier woonde hij
aanvankelijk op de Papengracht, vanwaar hij op 5 juli 1911 naar Plantsoen
13 verhuisde, samen met zijn kersverse
echtgenote, Johanna Frederika Montauban van Swijndrecht (1889-1969). Kort
na de komst van het echtpaar Van Weel,
in september 1911, kreeg Plantsoen 13
een telefoonaansluiting, met als nummer
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1124 of 1123. In september 1912 werd een
dochter geboren, Johanna Juliana Cornelia van Weel.
Georges Jean Marie van Weel was 24 toen
hij op Plantsoen 13 kwam wonen. In Leidse kranten komt hij vooral als sportman
en sportbestuurder naar voren. Zo was hij
in februari 1913 doelman bij voetbalclub
Ajax Leiden, die destijds in de tweede
klasse van de competitie speelde, en verdedigde hij in mei 1913 het doel van het
Nederlands militair elftal in een wedstrijd
in Amsterdam tegen het Belgische militaire elftal. Maar in datzelfde jaar kwam ook
alweer een eind aan het verblijf van de
Van Weels op Plantsoen 13. Eind oktober
1913 werd Georges naar het regiment
Jagers overgeplaatst, en op 14 november
vertrok het gezin naar Den Haag.
Toen de Van Weels in november 1913
Plantsoen 13 verlieten, bestond het huis
een kwart eeuw, gedurende welke tijd het
door acht gezinnen met inwonenden en
personeel bewoond was. De gemiddelde
duur van een verblijf was dus nauwelijks
meer dan drie jaar. Aan die korte perioden
komt een eind als Adriaan Hendrik Dros
(1887-1951) en zijn vrouw Bertha Rachel
van Nierop (1887-1964) zich eind mei 1914
op Plantsoen 13 vestigen. De twee, hij
‘verduurzamer van levensmiddelen’ en
firmant bij de bekende conservenfabriek
van Tieleman en Dros en zoon van een
gelijknamige vader met hetzelfde beroep,
zij dochter van ‘directeur eener hypotheekbank’, waren op 7 mei 1914 in Den
Haag met elkaar getrouwd. Dros kwam
naar het Plantsoen van zijn ouderlijk huis
op Hooigracht 79, Bertha kwam uit Den
Haag. Tussen 1915 en 1925 kwamen drie
kinderen uit het huwelijk voort: Bram,
Else en Kunigonde, maar begin 1931
eindigde het in een echtscheiding.
Wanneer Dros en zijn vrouw precies van
Plantsoen 13 zijn vertrokken, heb ik niet
kunnen vinden, maar waarschijnlijk is dat
in de tweede helft van 1929 of de eerste
helft van 1930 geweest. Het gezin verhuisde naar Fruinstraat (later Fruinlaan) 6, dat
Dros zelf had laten bouwen. Maar, zoals
gezegd, begin 1931 werd de echtscheiding uitgesproken en kort daarvoor moet
mevrouw Dros al naar Julianalaan 13 in
Oegstgeest verhuisd zijn (vlak in de buurt
van haar schoonouders, die op nummer
27 woonden). De reden van de scheiding,
waarin Bertha eiseres was, lijkt nogal
voor de hand te liggen, want al in april
1931 vraagt een nieuwe mevrouw Dros,
Margaretha Clementina (Mence) Canters (1900-1934) op Fruinstraat 6 in het
Leidsch Dagblad om een verstelnaaister.
Ik vermoed dat Dros zijn tweede vrouw
op de tennisbaan heeft leren kennen,
want hijzelf was naast een verdienstelijk
kegelaar een goede tennisser, en Mence

Canters behoorde tot de Nederlandse top
in badminton, tennis en hockey. Zo maakte mejuffrouw Canters deel uit van het
Nederlandse damesteam dat in augustus
1928 met 6-2 van de Australische tennisdames verloor, en was Dros in hetzelfde
weekend finalist in het herendubbel op het
Badgastentoernooi in Noordwijk.
Ook afgezien van de echtscheiding was
het gezin, in zijn verschillende samenstellingen, geen onbekommerd leven
beschoren. In 1934 overleed eerst dochter
Kunigonde, die met haar moeder naar
Oegstgeest was verhuisd, en daarna
Mence, Dros’ tweede echtgenote. Bertha
van Nierop kwam in de oorlog in Theresienstadt terecht (dat ze overleefde), en
Bram, die in 1939 naar Indië was vertrokken, overleefde de hel van de bouw van de
Birma-spoorlijn.
In de periode waarin de familie Dros
op nummer 13 woonde, werden aan het
Plantsoen verscheidene huizen te koop en
te huur aangeboden. De vraagprijzen varieerden van fl. 11.000,- voor een koophuis
van 7 kamers in 1927 tot fl. 19.000,- voor
een koophuis van 10 kamers in 1925; voor
een huurhuis van 9 kamers werd in 1925
een huur van fl. 750,- per jaar gevraagd.
Met de registratie van het gezin Dros en
inwonend personeel komt er een einde aan
het openbare Bevolkingsregister op Plantsoen 13. Van nu af aan dienen gegevens
over bewoners van het huis te worden
gezocht in bevolkingsregisters in andere
plaatsen (bijv. verhuizingen van en naar
Plantsoen 13 in Leiden), adresboeken,
telefoonboeken, familie- en andere advertenties en krantenberichten (o.a. gevestigde en vertrokken personen). Namen die
ik bij het onderzoek in dat materiaal ben
tegengekomen zijn die van de fotograaf
Antonius Johannes van der Stok (18621941) en diens vrouw Eleonora van der
Eerden (1869-1946), de pianoleraar Han
Zirkzee (1909-1958) en de commies ter
secretarie, later boekhouder en adviseur
pensioenzaken Johannes Henderikus de
Vries (1891-1966) en zijn echtgenote Jantje Bousema (1891-1985). Van een zoon
van dit echtpaar, Jan Pieter, kochten mijn
vrouw en ik in 1984 het huis. Zij waren
het die Plantsoen 13 bewoonden toen mijn
ouders, zussen en ik aan de overkant op
de Cobetstraat woonden.
Marten Hofstede
1. Vermoedelijk naar Zoeterwoudse
Singel 59, toen nog deel uitmakend van Zoeterwoude.

Hogewoerd 64, 2311 HP Leiden
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Tieleman en Dros
Wandelend door Leiden kom je overal voorbeelden van industrieel erfgoed tegen, die je soms wel, soms niet herinneren aan je jeugd, toen je als
avontuurlijk jongetje je geboortestad nog wel eens wilde verkennen. De
dekenfabriek Zaalberg, in de Vestestraat, en concurrent Van Wijk aan de
Hogewoerd en het Levendaal zijn twee van die voorbeelden. Hier gaan we
het hebben over Tieleman en Dros, aan de - destijds nog niet gedempte - Middelstegracht, dat in zijn hoogtijdagen een groot gebied tussen de
Hooigracht, de Middelste- en de Uiterstegracht bestreek en talrijke gezinnen brood op de plank verschafte.

D

e conservenfabriek Tieleman en
Dros was in 1877 opgericht door
Adrien Tieleman (1807-1884),
diens schoonzoon, Dirk Cornelis Dros
(1827-1895) en diens zoon Cornelis Dros
(1853-1913). In de volgende jaren traden
ook andere leden van beide families tot
het bedrijf toe, onder wie Adriaan Hendrik Dros sr. (1862-1944; een broer van
Cornelis Dros), en diens zoon Adriaan
Hendrik jr., die in de jaren 1914-1929/1930
in het huis van schrijver dezes, Plantsoen
13, woonde. Wanneer precies Adriaan
Hendrik jr. tot de firma is toegetreden, heb
ik niet nagegaan, maar het moet vóór 1914
zijn geweest, want in Dros’ huwelijksakte
̶ ̶ hij was in datzelfde jaar in Den Haag
getrouwd met Bertha Rachel van Nierop
(1887-1964) ̶ heet hij al ‘verduurzamer
van levensmiddelen’. Dros was sinds 1913
procuratiehouder bij Tieleman en Dros,
en was dat nog bij het 50-jarig jubileum
in 1927.
In de tijd dat Dros op het Plantsoen woonde was Tieleman en Dros, dat aanvankelijk slechts enkele werknemers telde en
zich alleen toelegde op de productie van
‘verduurzaamde levensmiddelen’ voor
Oost- en West-Indië, al geruime tijd uitgegroeid tot een onderneming die zich, met
filialen in Rotterdam en Beverwijk, met
blikjes vruchten en groente, confitures en
vleeswaren onder het merk ‘Molen’ 1 ook
op de thuismarkt richtte. Wat begonnen
was als een kleine ‘inleggerij’ in een oud
pakhuis van de zeepfabrikanten Dros
en Tieleman op de hoek van de Middelstegracht en de (inmiddels verdwenen)
Vleerensteeg, was uitgegroeid tot een
fabriekscomplex van ruim twee hectare.
Het handjevol werknemers van 1877 was
toegenomen tot 400 à 500, en het dubbele
in de zomermaanden. Heel Pancras-Oost
- de buurt van Marinus van der Lubbe, die
ook aan de snijboonmolen bij Tieleman
en Dros heeft gewerkt - werkte voor Tieleman en Dros. De mannen werkten in de
fabriek, de vrouwen en kinderen verdienden thuis en op straat een centje bij met
‘bone pikke’.2
Wie globaal kennisneemt van de bericht-
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geving van de pers over het bedrijf in de
jaren 1920-1955, toen Tieleman en Dros
failliet ging, valt een aantal zaken op. In
het algemeen geldt dat Tieleman en Dros
als conservenfabrikant een wat aparte
status had doordat de arbeid er, speciaal
wat het fruit en de groenten betreft, sterk
seizoensgebonden was. Dat bracht grote
variaties in het personeelsbestand met
zich mee en noopte het bedrijf veel met
losse arbeidskrachten te werken en van
zijn arbeiders regelmatig overwerk te
verlangen.
Een andere bijzonderheid was de betrekkelijk sterke positie van de sterk vertegenwoordigde vakbonden in het bedrijf, door
de bederfelijkheid van de in te blikken
voedingswaren.
Als gevolg van deze omstandigheden treffen we in de berichtgeving over dit voor
de Leidse werkgelegenheid belangrijke
bedrijf enkele berichten over kortstondige arbeidsconflicten aan. Deze hebben
betrekking op de jaren 1923-24, 1932 en
1936. In 1923 stond een bedrijfsleider van
Tieleman en Dros (en twee directeuren
van collega Nieuwenhuizen) terecht wegens overtreding van de Arbeidswet m.b.t.
overwerk, in 1924 sprak een ‘Leidsche
korrespondent’ van “Het volk: dagblad
voor de arbeiderspartij” onder de titel
‘Hebben we nog een arbeidswet’ schande
van de ‘onmenschelijk lange werktijden’.
In maart 1932, midden in de crisistijd,
kondigde het bedrijf een loonsverlaging
van 10 procent aan. Hoewel dit percentage
na overleg met de bonden weldra tot de
helft werd teruggebracht, gingen 75 arbeiders van de afdeling vleeswaren van de
fabriek op 18 maart in staking, maar twee
dagen later werd het werk alweer hervat.
Later dat jaar bericht Het volk over ontslagen, niet alleen van tijdelijk maar ook van
vast personeel.
Ook in 1936 dreigde een forse loonsverlaging, van 12 procent voor de mannelijke,
en niet minder dan 20 procent voor de
vrouwelijke werknemers, die na overleg
werd teruggebracht tot ca. 5 procent.
Nu had het bedrijf het in die jaren ook
niet gemakkelijk. Zo speelden er in 1925,

1927, 1932, 1935 en 1936 discussies
over de hoogte van de gemeentelijke
slachthuistarieven en achtte het bedrijf
zich in 1936 ook nog eens in zijn bestaan
bedreigd door een nieuwe ministeriële
regeling betreffende de baconexport.
Tijdens de oorlog verzorgde Tieleman en
Dros in opdracht van de Gemeentelijke
Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon
vanaf januari 1941 de maaltijden die in
Leiden in het kader van de distributie
tegen inlevering van voedselbonnen op
afhaalpunten konden worden verkregen.
Aan de bereiding van deze maaltijden
wijdt het Leidsch Dagblad van 18 april
1941 een heel artikel. Het ging om niet
geringe hoeveelheden. Op de eerste dag
van de distributie werden 473 maaltijden
verstrekt, het hoogste aantal op één dag
tot de publicatie van het artikel bedroeg
4223. De kosten van een maaltijd voor
één persoon varieerden van 13 tot 25
cent. Ook in januari 1945 was Tieleman
en Dros nog betrokken bij de aardappeldistributie. Blijkens een bericht in het
gestencilde blad De Bevrijding overvielen
leden van de Verzetsbeweging het bedrijf
op 23 februari van dat jaar en namen voor
de Duitse Wehrmacht bestemde levensmiddelen mee om die ter beschikking te
stellen aan de noodlijdende bevolking.
Hetzelfde bericht stond in het eveneens
gestencilde Uw tweede dagblad, dat eraan
toevoegt dat Tieleman en Dros ‘reeds
jarenlang voor den vijand werkt’.
Na de oorlog moest het bedrijf in een veranderde wereld de draad weer opnemen.
Aanvankelijk lukte dat vrij goed: vooral
groenteconserven vonden veel afzet. In
1947, het jaar waarin de commanditaire
vennootschap ‘T. en D.’ zijn zeventigjarig
bestaan vierde, werd over 1946 een winst
per aandeel van 2½ procent uitgekeerd.
Het jaar daarop bedroeg de winst per aandeel 8 procent, wat vooral te danken was
aan de grote vraag naar vleeswaren en
vleesconserven. Over 1948 werd in 1949
een dividend van 6½ procent uitgekeerd,
evenals over 1949 in 1950, het jaar waarin
de spreekbuis van de CPN, De Waarheid,
berichtte over een kortstondige staking

van een deel van het personeel naar aanleiding van een ‘maatregel van de directie
om door invoering van de stopwatch het
productietempo op te voeren’. Modern
Times dus. Die associatie rijst ook bij het
lezen van een commentaar in dezelfde
krant in oktober van dat jaar bij een
bericht over het ontslag van 42 man die
vervolgens vervangen zouden zijn door
vrouwen die de helft van hun loon verdienden: ‘Intussen is het zaak dat de thans
aangenomen vrouwen de eis van gelijk
loon voor gelijke arbeid gaan stellen.’
1949 is het laatste jaar waarover de aandeelhouders van de c.v. Tieleman en Dros
dividend uitgekeerd kregen; vanaf nu gaat
het bergafwaarts. Over 1950 resteerde
na afschrijving een verlies van bijna fl.
132.000,-. Groenten-, jam- en vruchtenconserven bleven achter bij de verwachtingen, waardoor het dividend gepasseerd
werd en aan het eind van het jaar bij de
Herstelbank een lening voor lange termijn
moest worden afgesloten.
Voor een conservenfabrikant als Tieleman
en Dros waren de blikprijzen natuurlijk
van groot belang. Vrijwel al het blik werd
uit de VS geïmporteerd en was door de
hoge tinprijs erg duur. Daarbovenop kreeg
de hele conservenindustrie in de jaren
1951 en 1952 te maken met een maatregel
waarover De Waarheid al op 11-11-1950
(vgl. Het Parool van 29-1-1951) publiceerde: een verdere beperking van het
blikkwantum en een gedeeltelijk inblikverbod. Deze maatregel ging in februari
1951 in, werd streng gehandhaafd en bleef
tot november 1952 van kracht. Tot overmaat van ramp beperkte een bliktekort
de export van ingeblikte vleeswaren naar
speciaal Engeland, en kwam daar, toen de
export van conserven toch bleek te blijven toenemen, vanaf november 1951 ook
nog eens een importbeperking van Britse
zijde bij; na de maatregel van februari
1951 volgde in maart 1952 nog een nieuwe
Britse maatregel die onder andere de
Nederlandse export van verduurzaamde
levensmiddelen trof; en nauwelijks vijf
maanden later was het weer raak.
Het hoeft ons dus niet te verbazen dat
over 1950 het dividend wederom gepasseerd werd. Gestegen grondstofprijzen en
de zachte winter werden door de directie
mede als oorzaken aangewezen. Van
belang was ook dat een bestemmingsreserve van fl. 432.000,- voor pensioenen
werd ingesteld, iets waartegen een groep
aandeelhouders zich achteraf tevergeefs
verzette. In de aandeelhoudersvergadering
waarop dit punt werd besproken, noemde
directie als oorzaak van de problemen ook
nog de in volume afnemende export naar
Indonesië.
In juni 1953 spreekt het dagblad Trouw
van een buitengewoon teleurstellend
resultaat over het boekjaar 1952. Werd in

verlenging van de surseance leidde. Maar
in april 1955 was het definitief voorbij:
de bewindvoerder vroeg intrekking van
de surseance aan en het bedrijf Tieleman en Dros en de beherend vennoot
C.W. Tieleman werden failliet verklaard.
Reden: er kon geen nieuw risicodragend
kapitaal worden aangetrokken en ook kon
geen nieuwe leiding worden gevonden
die het bedrijf wenste voort te zetten. Na
het faillissement bleken de bedrijfsschulden drie-en-een-half miljoen gulden te
bedragen, zijnde de vorderingen van ruim
550 crediteuren. Tot hen behoorde ook een
tachtigtal pensioengerechtigden, met een
vordering van zeven ton.
In oktober 1955 werd het fabrieksgebouwencomplex geveild en in zijn geheel voor
bijna fl. 473,000,- door de gemeente Leiden gekocht, met als doel de wijk tussen
Hooigracht en Herengracht te saneren.

Bron: Het Vrije Volk, 16-7-1954.

het voorgaande jaar nog een uiterst bescheiden saldo winst geboekt, over dit jaar
bedroeg het verlies ruim fl. 750.000,-. Dit
leidde tot het besluit de eigen blikemballage-afdeling van het bedrijf op te heffen en
de machines te verkopen om de liquiditeit te verbeteren. Toch bleef de directie
optimistisch.
Enige hoop biedt dan in juni 1954 nog het
feit dat het saldo verlies over 1953 beperkt
is gebleven tot iets meer dan fl. 32.000,-.
Maar een maand later, toen het verlies
over de eerste helft van het jaar alweer in
de tonnen liep, was volgens een bericht
in het Algemeen Handelsblad het geld op
en moest surseance van betaling worden
aangevraagd. Als voornaamste reden gold
nu de teloorgang van de Indonesische
afzetmarkt, waartegenover onvoldoende nieuwe afzetgebieden in Afrika en
Zuid-Amerika stonden. De Waarheid
voegt hieraan toe dat de aanvraag tot
surseance naar verluidt in opdracht van
de Herstelbank was geschied en dat 472
arbeiders op wachtgeld (‘nul-uren’ of
‘nulweken’) waren gezet; volgens het
Nieuwsblad van het Noorden en Het Vrije
Volk bedroeg dat aantal echter minder
dan de helft, ongeveer 220.
Na overleg met leveranciers en met nog
wat steun van twee banken werd even
later de productie nog op zeer bescheiden
schaal hervat, wat in november tot een

In het in Djakarta uitgegeven ochtendblad
De Nieuwsgier wijdde Tjalie Robinson
aan het faillissement van Tieleman en
Dros een nostalgisch artikel, waarin
hij wat dieper op de ondergang van het
bedrijf ingaat.
Volgens hem was die te wijten aan de al
veel eerder op gang gekomen snellere
verbindingen tussen Indië en Europa, de
import van goedkope Amerikaanse en
later ook Japanse consumptieartikelen,
en de opkomst van ijskast en frigidaire.
‘Reeds in 1930 kende de jongere generatie de naam Tieleman en Dros nauwlijks
of alleen uit loftuitingen van Papa’s en
Mama’s.’
Marten Hofstede
1. De oorsprong van juist dit
beeldmerk ligt bij de vrouw van
Adriaan Hendrik Dros sr., die uit
het molenaarsgeslacht Van Rhijn
kwam. De tekening van de molen
- de ‘Geregtigheid’, in Katwijk aan
den Rijn - is van de hand van Dros
sr. zelf, die naast industrieel ook
schilder was. Na het faillissement
van T. en D. werd het merk ´De
Molen´ verkocht aan Conservenfabriek Aardenburg te Hoogeveen.
2. Over conservering van voedingsmiddelen als nieuwe techniek van
de 20e eeuw, zie ‘Voeding in de
20e eeuw’, onderdeel van de site
‘Techniek in Nederland’ van de
Technische Universiteit Eindhoven. Over de Leidse conservenindustrie in het algemeen en
de firma Nieuwenhuizen in het
bijzonder zie twee artikelen in het
Leidsch Dagblad van 19-6-1982
en 26-6-1982.
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Waarom je nooit te jong bent voor een testament
Je bent eigenlijk nooit te jong voor een testament. In de praktijk is het wel zo dat mensen op leeftijd
vaak om een andere reden een testament maken dan jongere mensen. Zij willen hun zaken goed
achterlaten, terwijl voor jongere mensen het maken van een testament vaak gekoppeld is aan een
gebeurtenis. Bijvoorbeeld omdat ze een huis kopen, gaan samenwonen of omdat er een kindje op
komst is.
Wanneer moet je eigenlijk nog meer gaan nadenken over een testament? Voor jongere mensen zijn
niet alleen hun belangrijke levensgebeurtenissen een reden om een testament te maken. Ook als
iemand in hun omgeving op jonge leeftijd overlijdt, worden ze aan het denken gezet. Maar er is ook
nog een andere reden. Veel jonge mensen hebben gescheiden ouders. Na zo’n scheiding kan het
contact met een van de ouders zijn verwaterd of zelfs helemaal zijn verbroken. Wil je dan nog wel
dat deze ouder aanspraak kan maken op je erfenis? Daarnaast kan de ouder met wie je een slechte relatie hebt, een nieuw gezin zijn begonnen. Die kinderen zijn dan je halfbroers en -zussen. Ook
zij kunnen van je erven als je geen testament hebt of als je testament je halfbroers en -zussen niet
van je erfenis uitsluit.
Heb je geen testament? Dan regelt de wet wie jouw erfgenamen zijn. Dat zijn je kinderen en de
partner met wie je bent getrouwd. Als je die nog niet hebt, dan gaat je erfenis naar je ouders, broers
en zussen. En dus ook naar halfbroers en -zussen, ook al ken je die misschien niet eens. Door een
testament te maken maak je zelf uit naar wie je erfenis gaat.
In deze gevallen is het belangrijk om een testament te maken:
- Je koopt samen met je partner een huis. Als je
niet getrouwd bent erft je partner niet van jou.
Dat kun je wel regelen in een testament en
deels ook in een samenlevingscontract.
- Je krijgt kinderen. Als je niet getrouwd bent
met je partner, dan is het belangrijk een testament te maken, want anders erven jouw kinderen wel van jou maar je partner erft niet van
jou. In je testament kun je ook vastleggen wie
er voor je kinderen zorgt als je er zelf niet meer
bent en je kinderen nog geen 18 jaar zijn.
- Je hebt een bedrijf. In je testament regel je wie
alles in goede banen leidt als je er niet meer
bent.
- Je wilt niet dat familie erft. Dan kun je in je
testament vastleggen welk familielid niet van je
mag erven.
- Je wilt regelen dat je niet meer online verder
leeft als je offline bent overleden. In je testament kun je vastleggen wat er met je sociale-media-profielen moet gebeuren en kun je
aangeven waar je nog tegoeden en dergelijke
online hebt.
- Je hebt huisdieren en je wilt dat ze na jouw
overlijden goed terechtkomen. In je testament
leg je vast wie er voor je huisdier(en) moet zorgen. Daarbij kun je ook de ‘gebruiksaanwijzing’ voor je dier vermelden, zodat degene die de zorg
op zich neemt, weet wat er moet gebeuren.
Meer weten?
BMS Notarissen helpt je graag om je wensen op de juiste manier vast te leggen. Dan hoef je je
daar geen zorgen meer over te maken en kun je genieten van alles wat het leven je brengt!
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Helaas ook de prachtige reus van
een kastanjeboom op de hoek
van de Plantage is aan de
kastanjebloedingsziekte
gesneuveld. Binnenkort wordt
hij gekapt of misschien bij
het uitkomen van dit blad
is hij gekapt. Daarom
dit gedicht.

Ode aan de Kastanje
Oktober
Dagen zijn misgrijs gekleed
en wilde kastanjes vallen maar raak.
Hun boom een kerel,
zijn dos vol groene stekelbollen.
Als dobbelstenen rollen ze weg,
hun hoop gericht op boomhoog.
Onweerstaanbare pralines,
rap door kleine handen opgeraapt,
binnen als schat verloren gelegd
dood in minder dan een winter.
Herfsttijd kreupelt weken door.
De zon bindt in, het loof gloeit na
totdat het oud en bruin wordt afgelegd,
de boom bloot naar zijn wortels keert
om zo kou te weerstaan.
Alsof het niets is, schept de kastanjeboom
na wintertijd als eerste nieuw blad.
Lentekanjer.
Inge Boulonois
Uit: Haast feestelijk
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Wijkschouw oktober 2019
Als buurtcomité maken wij ons zorgen over de toename van afval en rotzooi in onze wijk. Verder
krijgen wij meldingen dat bewoners het recht in eigen hand nemen en blijkbaar parkeerplaatsen
afzetten met witte of gele strepen en borden ‘wegsleepregeling’ plaatsen.

V

erder zijn er meldingen van bewoners over losse fietsenrekken die
omwaaien, er zijn stalen buizen
om boomspiegels op het Utrechtse Veer
doorgezaagd maar niet weggehaald, een
voethekje bij de Plantage is verwijderd
waardoor auto’s nu in het gras parkeren
en dit kapot rijden, losliggende bestrating
etc.
Een aantal jaren geleden hadden we al
eens wijkschouw gehad met twee gemeenteambtenaren en dat wilden we nu weer.
Ook een aantal “melders” hadden we benaderd om deel te nemen aan de wijkschouw.
Mensen waren helaas verhinderd door hun
werk maar buurtbewoner Peter Bonné liep
mee. Van het buurtcomité waren aanwezig: Rineke Ramakers, Arjan Dekker en
ondergetekende.

18

Opkomst van de gemeentezijde was
indrukwekkend! Ambtenaren van
wijkbeheer en bewonersparticipatie,

clusterbeheer, wijkregie, handhaving etc.
We voelden ons dus in ieder geval serieus
genomen!

We hebben tijdens de wijkschouw een
nieuw woord geleerd, namelijk “snoeproute”. Dit is de kortste route die leerlingen
van het voortgezet onderwijs lopen naar
de dichtstbijzijnde twee supermarkten in
onze wijk en vice versa naar school. Helaas laten ze daarbij een spoor van plastic
zakjes en andere troep achter. Het buurtcomité wil graag meer vuilnisbakken op
deze route. De gemeente heeft in ieder
geval toegezegd dat ze gaan onderzoeken
welke ondergrondse vuilcontainers (in
de gehele binnenstad) een speciaal klepje
kunnen krijgen voor het weggooien van
klein vuil en dat waar mogelijk gaan
plaatsen. Zo ook bij de Dirk voor de deur.
Ook heeft de gemeente inmiddels laten
vegen tussen allerlei fietsenrekken in de
wijk omdat daar het vuil zich ophoopte.
Het plaatsen van extra fietsenrekken op
het Levendaal voor onder andere studenten die SSR bezoeken is helaas onmogelijk. Er werd ook nog geopperd of er, net
zoals in Amsterdam, op de dekschuiten op
het Utrechtse Veer fietsenrekken geplaatst
kunnen worden. Wel met een hek erom
zodat er geen (dronken) studenten in de
gracht vallen met alle gevolgen van dien.
Het werd niet helemaal duidelijk of dit
een serieuze optie was. Wel schijnen er
beklagzaken te lopen tegen de uitbreiding
van SSR in verband met de vele fietsen
van bezoekers.
Opvallend is dat handhaving aangaf werk
te gaan maken van de witte streep en het
bord dat er een wegsleepregeling van
kracht zou zijn op de Hogewoerd. Opvallend omdat een buurtbewoner inmiddels
een mail heeft gehad van een gemeenteambtenaar die het volgende aangeeft:
“Wij werken aan een oplossing voor deze
situatie. De situatie in de Hogewoerd
kent namelijk meerdere kanten. Zowel de
parkeerdruk voor automobilisten als voor
fietsers is hoog. Er is daarom gekozen
voor een situatie waarin de parkeervakken
aangepast worden zodat de toegang tot
de fietsenstalling zo veilig mogelijk is en
er ook geen onduidelijk parkeervakken
ontstaan.Ik begrijp dat deze oplossing niet
helemaal aan uw wensen tegemoet komt,
maar wij kiezen hier voor een compromis.
In de historische binnenstad van Leiden
is de ruimte ten slotte beperkt. De nieuwe
situatie moet ontworpen worden en uitgevoerd worden. In de tussentijd zal ik het
bord niet weg laten halen.”
Opvallend ook omdat zelf neergezette
strepen en borden juridisch gezien niet
rechtsgeldig zijn en er dus ook niet gehandhaafd kan worden. Dit krijgt vast nog
een vervolg.
Er zijn stalen buizen rondom de boomspiegels destijds door de gemeente
doorgezaagd in het kader van zo min

mogelijk straatmeubilair. Hier werd door
de gemeenteambtenaren met stomme
verbazing op gereageerd of de gemeente
dat daadwerkelijk had gedaan. Eh ja…
Maar ze worden, als het goed is binnenkort weggehaald.

Door onder andere boomwortels ligt het
stuk van de Utrechtse Veer nummer 18 tot
het eind er wat bestrating betreft slecht
bij. De gemeente heeft toegezegd dat
dit opnieuw bestraat wordt. Dit gebeurt
wellicht pas nadat de Hyperionbrug is
geplaatst want dan gaat toch de heleboel
op de schop.
Verder zijn er nog een aantal kleine zaken
opgepakt door de gemeente zoals onderstaand:

Loos paaltje weghalen,

Verkreukelde verkeersborden vervangen,

Het voethekje terugplaatsen bij de
Plantage is helaas onmogelijk volgens de
gemeente. Handhaving heeft toegezegd
te gaan handhaven wat dus inhoudt dat
mensen een bekeuring gaan krijgen die
daar parkeren. Dan hebben wij toch liever
het voethekje terug.

Schoonmaken en rechtzetten van verkeersborden,

Terugplaatsen van dekseltjes, etc.
Wij hebben de buurtschouw in ieder
geval als zeer positief ervaren en voelden
ons gehoord in onze meldingen door
de gemeente. Bovendien zijn heel wat
meldingen door de gemeente voortvarend
opgepakt. Waarvoor onze dank!
Yvonne de Roo

19

Stadstuinderij Het Zoete Land
twee keer in de schijnwerpers
Afgelopen maand stond Het Zoete Land twee keer in de schijnwerpers. Op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, bleek dat
we op de 47e plaats staan van de meest duurzame burgerinitiatieven 2019 in de Trouw Duurzame 100. Dezelfde dag kreeg Zoetelandtuinder Jessica Zwartjes het Groene Lintje uitgereikt door
GroenLinks Leiden. Wat ons betreft laat dit zien dat Het Zoete
Land niet meer van de Leidse duurzame kaart is weg te denken.

V

an een kaal en zanderig grasland
op de hoek Zoeterwoudsesingel
– Cronesteinkade maakten we in
vijf jaar een eetbare oase waar honderden
soorten planten groeien, vele dieren een
thuis vinden en de bodemvruchtbaarheid
toeneemt in plaats van afneemt.

Moestuin voor de
Voedselbank
Indirect kwamen we zelfs een derde keer
voor het voetlicht. Eind september opende
wethouder Martine Leewis namelijk het
Groentepark Bontekoe. Deze door ons
beheerde moestuin hebben we samen met
de Voedselbank Leiden en de buurtvereniging Zeeheldenbuurt opgezet. De
moestuin gaat vanaf volgend voorjaar
verse groente verbouwen voor de klanten
van de Voedselbank.

Schakel tussen stad en
platteland
Voedselvoorziening is een superactueel
thema. Kijk naar de boerenprotesten
van afgelopen weken. De problemen en stikstof is echt niet het enige - waar
boeren in deze tijd mee kampen, zijn
niet makkelijk op lossen. Wij denken
dat een andere, meer ecologische vorm
van landbouw, juist wel oplossingen kan
bieden voor problemen als verarming van
het landschap en biodiversiteit, verlies van
vruchtbare bodem en te veel aan stikstofen CO2-uitstoot. Daarom voeren wij actie
op ónze manier. Door te tuinieren in de
stad en zo te laten zien dat het wel anders
kán. Gelukkig zijn we niet de enigen.
Heel wat boeren en tuinders die je nu niet
hoort, beseffen dat de landbouw veel meer
in harmonie met de natuur moet worden
gebracht. Maar met zijn puur ecologische

teeltwijze is Het Zoete Land een mooie
schakel tussen stad en platteland. Of tussen stadsbewoners en boeren/tuinders.

Consumenten van de
toekomst
Met onze ecologische aanpak kunnen we
laten zien hoe mooi ons voedsel groeit.
Maar ook dat voedselteelt dichtbij huis
behoorlijk wat kan opleveren. Dankzij een
uitgekiend teeltpan – vakwerk van onze
professionele tuinder Jessica – voorziet
Het Zoete Land 125 gezinnen zo’n dertig
weken per jaar van groente, kruiden,
bloemen en fruit. Voedsel(voorziening)
zou volgens ons ook een veel belangrijker
onderwerp in het onderwijs moeten zijn.
Daarom werken we op verschillende scholen mee aan voedsel- en biologielessen.
Prachtig om te zien hoe enthousiast ze
worden als ze weer iets nieuws ontdekken: een regenworm die de grond luchtig
houdt, een bij die een bloem bevrucht,
de hitte die van de composthoop afkomt.
Tegelijkertijd hopen we dat ze leren om
bewustere voedselkeuzes te maken. Zij
zijn tenslotte de consumenten van de
toekomst!
Siebrand van der Ploeg

Vrijwilliger worden?
Denk ook eens aan Groentepark
Bontekoe, de moestuin die we samen
met de Voedselbank en de buurtvereniging Zeeheldenbuurt hebben opgezet. De voorbereidingen zijn in volle
gang. Vanaf komend voorjaar wordt
er ‘echt’ gemoestuinierd. Aanmelden
voor beide kan via Jessica info@
hetzoeteland.nl.
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Jaarlijks buurtfeest in het Plantsoen

O

ok afgelopen jaar heeft het buurtcomité weer met veel
plezier samen met Vereniging Het Plantsoen en studentenvereniging SSR het jaarlijkse buurtfeest georganiseerd. Het vele duimen had geholpen, we hadden ook dit jaar
weer fantastisch weer. Geen wolkje aan de lucht… De opkomst
van buurtbewoners was dan ook weer groot. De sfeer was gezellig en gemoedelijk.
Ik heb de indruk dat mensen andere buurtgenoten hebben leren
kennen of weer eens lekker hebben bijgekletst met bekenden.
Zo is het jaarlijkse buurtfeest ook een “buurtontmoetingsplek”
geworden. Het thema was dit jaar om te polsen of er behoefte is
in onze wijk aan een buurtontmoetingsplek en of mensen bereid
zijn zich hiervoor in te zetten. We hebben geconstateerd dat de
huidige voorzieningen die er zijn, blijkbaar afdoende zijn.

Voor de kinderen was er ook dit jaar weer een springkussen. De
kinderen konden worden geschminkt door studenten van SSR.
Er waren allerlei hapjes gemaakt door diverse wijkbewoners
en Buurtcontacten. Buurtcontacten was dit jaar voor het eerst
aanwezig met een eigen stand en dit was zeker voor herhaling
vatbaar! Ook het Soeteland en Wijnvereniging Matilo was vertegenwoordigd met een stand.
Dit alles werd opgeluisterd met muziek van onze “eigen” Van
Hoytemaband. Zie voor een kleine impressie van het feest de bijgevoegde foto’s. Ook voor volgend jaar juni zijn we weer hoopvol
gestemd voor wat betreft het weer en zijn we van plan om er weer
een leuk feestje van te maken. Dus misschien bent u er volgend
jaar ook (weer) bij!
Yvonne de Roo

Voor alle foto’s kijk op onze website:
www.hethoogstewoerd.nl/archief/wppaspec/oc1/cv0/ab6
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Interview Sophie Diatchenko
restaurateur/ontwerper glas in lood
Op een koude, zonnige herfstmiddag loop ik over de Hogewoerd richting de Plantage. Niet om eens lekker de kroeg in te
duiken op de welbekende hoek, maar mijn wandeling eindigt
een paar huizen eerder. Op nummer 156 bel ik aan. Hier woont
en werkt Sophie Diatchenko (60), restaurateur en ontwerper
van glas in lood en een aantal andere technieken met gekleurd
glas.

N

a een hartelijke ontvangst met een
kop warme thee in haar kleurrijke
atelier, stel ik haar een aantal
vragen over haar werkzaamheden en over
het wonen in onze buurt.

gemengd met veel studenten. Die zijn
echt superlief. Het Plantsoen is ook
prachtig. Toen ik studeerde, woonde
ik op de Breestraat maar in deze buurt
was ik nog nooit geweest.

Hoe ben je in deze mooie buurt terecht
gekomen, hoe lang woon je hier al?
Ik ben hier zes jaar geleden komen wonen.
Ik was op zoek naar een huis met een
atelier eronder voor mijn werk en heb heel
wat huizen bekeken. Niet per se in Leiden,
ik zocht eigenlijk iets in Amsterdam of
Rotterdam. Toen overleed de broer van
een vriendin van mij en dit huis kwam
beschikbaar, want het was zijn huis. Ik
ben gaan kijken en dacht meteen: top, te
gek! En ik kende de stad al wel, want ik
heb hier gestudeerd.

Kun je iets vertellen over de periode vóór
je hier kwam wonen?
Na mijn studie in Leiden ging ik in Oegstgeest wonen en later in Zeist. Daarna ben
ik naar Leiden terugverhuisd, naar deze
plek. Ik ben geboren in Parijs en tot mijn
twintigste heb ik daar gewoond.

Het is een ontzettend leuke buurt, heel

Ik heb gelezen op je website (www.glasinloodleiden.nl) dat Parijs de ‘glas-inlood-hoofdstad’ van Europa is. Toch ben
je weggegaan…
Ja dat wás zo. Maar toen ik in Leiden
kwam… je wilt niet weten hoeveel huizen
hier glas in lood hebben. Dat heb je in

Parijs niet, althans alleen binnen in de
huizen. Maar hier zie je het overal en
dat was voor mij perfect. Toen ik op de
Hogewoerd kwam wonen had ik het plan
om met workshopleerlingen als ‘stunt’
alle glas-in-loodramen hier te restaureren.
Maar dat bleef bij een plan…
Hoe ben je in deze ‘business’ gerold, het
restaureren en ontwerpen van glas in
lood? Heb je dit altijd al gedaan?
Ja, het kwam eigenlijk door mijn moeder.
Zij maakte glas-in-loodramen voor grand
cafés in Parijs. Ze maakte ook ontwerpen in opdracht. Maar op een gegeven
moment stopte ze ermee en ik dacht: goh,
dat is toch erg jammer, ik wil dit zelf ook
graag doen! Toen ben ik eerst een jaar in
een atelier in Parijs gaan werken om wat
meer te leren.
Ik houd me nu bezig met glas in lood,
brandschilderen en een beetje Tiffany.
Je hebt ook fusion, maar dat vind ik niet
zo mooi, al zijn er veel mensen die dit
maken.
Wat is fusion, een mix van deze drie
vormen?
Fusion is het laten versmelten van
verschillende soorten gekleurd glas met
elkaar, om bijvoorbeeld een schaal te maken of borden. Je gebruikt daarbij geen
lood of andere afscheiding. De kleuren
lopen dan in elkaar over. Tiffany is ook
weer anders dan glas in lood; bij Tiffany
plak je een randje koper om de stukjes
glas en al die stukjes soldeer je aan elkaar. Maar dat gaat makkelijker kapot en
is lastiger te restaureren dan glas in lood.
Ik zie hier een heleboel prachtige dingen
om mij heen. Wat fascineert je zo aan dat
gekleurde glas?
Ik vind het mooi zoals het licht erdoorheen valt, dat wisselt ook gedurende de
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dag. Er komt een prachtige gloed door
naar binnen. En er bestaan enorm veel
verschillende kleuren, bijvoorbeeld zo
veel kleuren oranje, zo veel schakeringen
tussen rood en geel.
Wie zijn je opdrachtgevers? Vooral
particulieren of krijg je juist zakelijke
opdrachten?
Beide. Ik krijg bijvoorbeeld opdrachten
van aannemers die een huis verbouwen.
Of van particulieren die een huis gekocht
hebben en nog wat glas in lood in hun
huis willen, of bestaand glas in lood
willen laten restaureren. Met restauraties
verdien ik overigens het grootste deel van
mijn inkomen: ongeveer één derde van
mijn opdrachten bestaat uit ontwerpen en
twee derde uit restauraties. Met ontwerpen ben je ook veel langer bezig.
Als het over ontwerpen gaat, bedenk
je dan zelf zo’n ontwerp of voer je het
ontwerp van de opdrachtgever uit? Je
hebt weleens aangegeven dat je je geen
kunstenares noemt.
Het is wel erg leuk om zelf te ontwerpen
maar een raamontwerp helemaal zelf
bedenken kost soms een week. Die tijd
heb ik vrijwel nooit. Ik heb genoeg andere
opdrachten. Er liggen wel wat tekeningen van mezelf maar die heb ik nog niet
kunnen uitvoeren.
Waar heb je het meest plezier in, of waar
krijg je de meeste waardering voor?
Dat zijn toch de restauraties. Mensen zijn
echt heel blij als hun raam of deur mooi
gerestaureerd is. Meestal brengen ze hun
raam of deur hiernaartoe, maar ik werk
ook weleens ter plaatse als dat kan, samen
met een glaszetter.
Wat was je meest bijzondere opdracht?
Eentje die je nooit meer zult vergeten?
Dat was de restauratie en het ontwerp van
ramen van een kerk aan de Haagweg (Leonarduskerk). Een aantal ramen moest helemaal op maat worden vervangen en die
heb ik mogen ontwerpen. Een geweldige
klus! Dat was ongeveer twee jaar geleden
en de klus duurde twee maanden. Dat was
ook mijn eerste opdracht als zelfstandig
ondernemer. Daarvoor werkte ik altijd in
ateliers.
Hoe zie je de toekomst van je atelier? Het
atelier staat best vol. Blijkbaar loopt het
goed!
Als het zo doorgaat zou ik wel meer ruimte kunnen gebruiken. Ja, het staat best
volgepropt. De afgelopen jaren heeft mijn
atelier goed gelopen, maar het kan ook
zomaar zijn dat het minder wordt. Dan
wil je niet met de kosten zitten van een
grotere ruimte. Dus dit is veilig natuurlijk.
Bovendien word ik ook ouder, ik ben nu

60. Maar ja, mijn moeder is doorgegaan
tot haar 70ste. Ik zie mezelf dat ook wel
doen, maar dan zou ik toch hulp nodig
gaan hebben van bijvoorbeeld iemand
die het atelier over wil nemen. Die grote
ramen zijn namelijk superzwaar om te
tillen. Ik ga me ook meer specialiseren in
brandschilderen, dat doet bijna niemand.
Een heel oud ambacht!
Wat ook speelt, met al die milieumaatregelen tegenwoordig, is dat lood misschien
wel verboden gaat worden omdat het giftig is. Restaureren kan dan misschien nog,
maar als lood echt in de huizen verboden
wordt, kan ik beter met pensioen gaan…
Kun je nog iets vertellen over het leven in
deze buurt? Je hebt al aangegeven dat je
het een fijne buurt vindt en je kent denk ik
ook veel mensen?
Ik heb met Pien Lambermont het project
Buurtmaaltijden opgestart, dat heb ik nu
van haar overgenomen met drie anderen
(Pamela Ponsteen, Trix Verschoor en
Herman Scholten). We willen nu eigenlijk meer gaan mengen qua leeftijd, meer
jongeren aantrekken. We kunnen dan

onze kennis doorgeven zodat dit project
blijft bestaan. Daarnaast is het jaarlijkse
Buurtfeest in het Plantsoen altijd supergezellig! Het Plantsoen is trouwens heerlijk
om doorheen te wandelen, om even los te
komen van mijn werk.
Zijn er nog dingen die je anders zou willen zien in de buurt?
Het vrachtverkeer is vreselijk, alles in
huis trilt als er eentje door de straat rijdt.
Het lijkt dan wel een aardbeving. Je kunt
het aangeven bij de gemeente als je schade
hebt en ze kunnen ook metingen komen
doen. Maar dan moet je eigenlijk wel met
meerdere mensen tegelijk actie ondernemen. In je eentje kun je niet zoveel.
Wat onderscheidt deze buurt - in positieve
zin - van de rest van Leiden?
Café de Plantage! Toen ik hier kwam
wonen dacht ik altijd: wat is dit een apart
café… Maar het is zo gezellig geworden!
Het terras in de zomer vind ik fantastisch
en verder organiseren ze ook veel zoals
barbecues, live muziek en spelletjesavonden. Ze zijn echt sociaal bezig!
En oh ja, de Franse bakker Mamie Gourmande [Gangetje], die is echt geweldig
en het is daar ook altijd heel druk. De
croissants zijn zó lekker!
Wil je nog iets vermelden om mensen te
interesseren voor je ambacht?
Ik geef één à twee keer per jaar workshops
voor mensen die zelf aan de slag willen
met glas in lood. Ik hou eigenlijk niet
van strak georganiseerde lessen met veel
administratie. Maar als je spontaan meldt
dat je les wilt, zeg ik ja!
Zie voor meer informatie over het kleurrijke ambacht van Sophie (en voor workshops mocht je zelf aan de slag willen):
www.glasinloodleiden.nl
Jan Maarten Leentvaar
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Middeleeuwse stadsmuur in het Plantsoen
De vondst van de stadsmuur
Tijdens de werkzaamheden die in het voorjaar en de zomer van 2018 plaatsvonden in het Plantsoen rondom het Drie-Oktober-Monument hebben archeologen restanten van de stadsmuur uit de middeleeuwen gevonden.

D

e muur was ruim anderhalve meter breed. Aan de onderkant werd
deze geleidelijk breder, zodat deze
steviger gefundeerd was. Voor de muur
waren nieuwe, handgemaakte stenen
gebruikt.
De muur zag er aan de grachtzijde, die
van buiten de stad te zien was, mooier uit
dan aan de stadszijde. Aan de grachtzijde
was gebruik gemaakt van egaal gekleurde
oranjerode, vrij harde bakstenen. Deze
waren netjes gemetseld met trasmortel.
Aan de stadzijde werd gebruik gemaakt
van zachtere, geel, roze en oranjerood
gekleurde baksteen. Dit was slordiger
gemetseld met zachte kalkmortel. De
muur moest indruk maken op mensen
buiten de stad. Vandaar dat de grachtzijde
er mooier uitzag. Aan de binnenkant van
de muur zaten baksteenlagen met schuin
gemetselde stenen, zogenaamde zwaailagen. Deze waren aan de buitenkant niet
te zien. Hiermee werd de muur sterker
gemaakt. Op basis van zijn uiterlijk is de
muur ergens tussen het begin van de 15e
eeuw en de eerste helft van de 16e eeuw
gebouwd.

Op de stadsplattegrond van Jacob van Deventer uit circa 1545 zijn de vestingwerken goed te zien.

De nieuwe wijken werden beschermd
door een nieuwe stadsmuur en vestgracht
langs de huidige Witte Singel, Boisotkade,
Jan van Houtkade en Geregracht. Deze
nieuwe vestingwerken sloten aan op de
oudere, reeds bestaande vestingwerken
aan de noord- en oostzijde van de stad
(de huidige Vestestraat en Oude Vest). Op
regelmatige afstand werden muurtorens
gebouwd. Eén van deze muurtorens –
toren Oostenrijck - is nu nog aanwezig op
de huidige Jan van Houtkade.

Het einde van de stadsmuur

Stadszijde van de muur.

De middeleeuwse
vestingwerken
De onderzochte muurresten maakten
deel uit van de vestingwerken rondom
de stadsuitbreiding van 1386. Bij deze
uitbreiding werd het gebied ten zuiden
van het Rapenburg onderdeel van de stad.
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Door de toestroom van mensen groeide
de stad in de 17e eeuw uit haar jasje. Aan
de noord- en oostzijde van de stad werden
nieuwe wijken gebouwd. Dit gold ook
voor het gebied ten oosten van de huidige
Geregracht aan weerszijde van het Levendaal. Ook deze uitbreidingen moesten
van vestingwerken worden voorzien.
Door de introductie van het buskruit werd
bij oorlogsvoering gebruik gemaakt van
kanonnen. Hiertegen was een muur geen
goede bescherming meer. Daarom werden
nu aarden wallen en bastions aangelegd.
De uitbreiding van de stad in oostelijke
richting betekende het einde van de muur
ter hoogte van de huidige Geregracht en

het Plantsoen. Deze werd afgebroken om
plaats te maken voor huizen.

De stadsmuur nu
Tegenwoordig heeft Leiden geen stadsmuur meer. Toch is hij niet helemaal
verdwenen. Stukken van de muur worden
regelmatig aangetroffen onder vloeren, als
fundering of in gevels van gebouwen. Tevens zijn in de afgelopen jaren regelmatig
resten aangetroffen bij werkzaamheden
aan riolen. Op de website van Erfgoed
Leiden en Omstreken is op basis van al
deze gegevens en met oude kaarten een
reconstructie gemaakt van de vestingwerken. Als u deze reconstructie wilt
bekijken dan kunt u een bezoek brengen
aan de kaart stadsverdediging op www.
erfgoedleiden.nl.
Marianne Rietkerk
Erfgoed Leiden en Omstreken
Het archeologisch onderzoek is
uitgevoerd door archeologen en een
bouwhistoricus van IDDS. Dit artikeltje is gedeeltelijk gebaseerd op hun
bevindingen tijdens het onderzoek.
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Column
Door Hans Heestermans

F

abrieksarbeid maakt meisjes ongeschikt voor huishoudelijk werk, zo dacht een commissie van het Leidse departement van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in
1838. Zij concludeerde dat daardoor “het aanleren van het eerste
en voornaamste vrouwelijke handwerk, het Naaijen en Breijen,
veelal, en wel bijzonder bij de geringste volksklasse, verzuimd
werd, en hoe schadelijk dit gebrek in de meeste huisgezinnen
werkte tot slordigheid, haveloosheid en tot meerdere armoede
aanleiding gaf”. Bovendien ontbeerden ook de dienstboden die
vaardigheden, wat hun werkgeefsters betreurden en hen ook al
ongeschikt maakte “om eenmaal goede huisvrouwen te zijn”.
Bezit. Wat bezat een middelmatig vermogend man ten tijde van
het beleg van Leiden, eind 16de eeuw? Toen Symon Willemsz.
Wassenaer uit de Lange Coppenhicxsteeg (zoals de Koppenhinksteeg toen nog heette) stierf, liet hij drie kinderen achter. Zij
gingen naar het weeshuis en de weeskamer maakte een inventaris
op van Symons boedel om de financiële positie van de wezen
te verzekeren. Uit die inventarissen van de zogenaamde Leidse
Weeskamerarchieven blijkt het volgende. Symon had een “huys
ende erve” aan de noordzijde van de Lange Coppenhicxsteeg.
Achter zijn huis liep de Oude Rijn, daarin lag zijn boot (zal
die wel een peurrerraarr zijn geweest!). Huis en schuit werden
getaxeerd op elk 200 gulden. De hele inboedel kwam dus op 400
gulden uit. Verder werden er in huis zes ringen aangetroffen,
soms ingelegd met edelstenen, een met zilver beslagen schede
met “raecx”(=ketting) en een beurs met negen zilveren knoppen,
tezamen getaxeerd op 27 gulden.
Het zal niet verbazen dat Symon in deze roerige tijden wapens
in huis had: een slagzwaard, twee lange “roers’(=lang geweer),
een “sinck roer (=geweer met gbogen kolf), een rapier (= lange,
puntige degen), een degen, drie loden knotsen en vijf slagballen.
De schrijfster Annie Romein-Verschoor (1895-1978) beschrijft
haar hospita. “Zes jaar lang, van ’14 tot ’20 heb ik me bij Marie

de Loos, eerst op het Utrechtse Veer, later op de Hoge Woerd,
waarheen we samen verhuisden, volkomen thuis en, wat niet
altijd samen gaat, volkomen vrij gevoeld. Op het Utrechtse Veer
vormden we een soort gezin met een schoolgaand nichtje, dat
als zorgelijk geval vanzelfsprekend bij tante Marie was ondergebracht en een jongere zuster De Loos, lerares in Zuid-Afrika,
hier gestrand door de oorlog, die graag een beetje spotte met de
ouderwetse vormelijkheid en preutsheid van haar veel oudere
zuster. Maar die stijfheid verdroeg zich met een zo grote hartelijkheid en vooral zo’n grote liberaliteit, dat ik er nooit door gehinderd werd. Ze vroeg nooit waar ik geweest was als ze me om
vijf uur had horen thuiskomen, ze toonde zich nooit nieuwsgierig
naar mijn bezoek en nooit ontzet over de wilde ideeën die ik
eruitflapte en was altijd bereid daar in het redelijke haar inzichten
tegenover te stellen die misschien ouderwets liberaal maar dan
ook wasecht liberaal, menselijk en nooit damesachtig waren”.
Willem Frederik Hermans is ooit in de professorenwijk op
bezoek geweest bij een zwager in de Wasstraat. Hij was zeer
onder de indruk van de statige negentiende-eeuwse huizen aan de
Zoeterwoudsesingel. Toen hij tijdens het schrijven van de roman
De donkere kamer van Damocles een huis nodig had waar zich
een verzetsgroep moest schuilhouden die identiteitsbewijzen
vervalste en foto’s ontwikkelde in een donkere kamer dacht hij;
“dáár”. En hij prikte blind een nummer: 74. In de roman lezen
we: “De Zoeterwoudsesingel had geen zijde met even nummers,
maar de huizen waren doorlopend genummerd: 70, 71, 72. Aan
de overkant van de zigzagverlopende vroegere vestinggracht, was
parkachtige aanleg met enorme treurwilgen. Nummer 74 lag precies aan de binnenkant van een scherpe punt van de zigzaglijn.
Het huis was heel anders dan de huizen links en rechts ernaast.
Het sprong enigszins naar voren. Ramen en daklijst waren overladen met houtsnijwerk. Er was geen tuintje voor, maar wel, naast
de deur, een hardstenen plaatsje, nauwelijks groot genoeg om er
een kinderwagen op te zetten en omheind met een ijzeren hekje.”

Open Monumentendag 2019

Hogewoerd 59 - 63
Op 14 en 15 september 2019 was Diogenes een
van de gastheren tijdens de Open Monumentendagen in Leiden. Hogewoerd 63, het ‘Piet
Paaltjenshuis’, was opengesteld voor bezoekers.

E

r was op beide dagen veel belangstelling. In totaal zijn er
volgens de officiële telling 991 bezoekers geweest.
Een veel gestelde vraag was waar Piet Paaltjens nou precies heeft gewoond. Antwoord: François Haverschmidt, alias Piet
Paaltjens, huurde in zijn studententijd de voor- en de achterkamer
op de eerste verdieping.
Andere vragen hadden betrekking op de restauratie van het pand.
‘Hoeveel appartementen komen er hier?’ Antwoord: er komen
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geen appartementen. Het pand wordt gewoon één woning.
‘Wanneer is de verbouwing klaar?’ Antwoord: we hopen dat het
per 1 december klaar is voor de nieuwe huurder of huurders.
Voor meer informatie zie www.diogenes-leiden.nl
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Even voorstellen:

Marten Bergsma
h.t. Praeses Vereniging der SSR-Leiden
Beste buurtgenoten,
Sinds september zijn mijn bestuur en ik ingehamerd als het nieuwe SSR bestuur van het jaar 2019-2020. Wij hebben al met veel
buurtgenoten kennis mogen maken tijdens de buurtbarbecue, het
buurtfeest in het plantsoen en binnenkort een buurtmaaltijd op
SSR en natuurlijk de jaarvergadering!

V

anuit mijn functie als Praeses Vereniging neem ik dit jaar
plaats in het buurtcomité en ben ik verantwoordelijk voor
de notulen. Mijn naam is Marten Bergsma en ik ben 23
jaar oud. Ik ben in 2015 in deze mooie stad geschiedenis komen
studeren en mag mij tegenwoordig bachelor of arts noemen. Ik
kom oorspronkelijk uit Gouda en ik zie vaak wel wat overeenkomsten tussen de beide steden. Wat voor mij echt Leiden zoveel
mooier maakt zijn de grachten en de vele kroegjes, terrasjes en
natuurlijk de heerlijke restaurants. Maar ook het type mens is
anders in Leiden. Waar in Gouda toch meer de Rotterdamse sfeer
heerst van “niet lullen, maar poetsen” en iedereen wat meer langs
elkaar leeft, merk je dat Leiden een verbonden stad is met gezellige inwoners die wat meer tijd voor elkaar maken. Dit laatste
zie ik erg terug wanneer ik als Praeses in contact ben met de gemeente, buurtgenoten en andere studentenverenigingen. Er wordt
veel georganiseerd en ik geniet daar heel erg van! Als Praeses
Vereniging ben ik verantwoordelijk voor het aansturen van mijn
bestuur, onderhoud ik de externe contacten en ben ik het gezicht
van mijn vereniging. U zult mij dan ook vaak met lach op het
gezicht tegenkomen want zo geldt de regel op onze vereniging:
“Op SSR is het áltijd leuk!”
Ik wens u veel plezier toe met het lezen van deze mooie buurtkrant!

Wat speelt er op SSR?
Zoals sommigen van u wellicht al is opgevallen, is onze mooie
vereniging bezig met het uitbreiden naar de Utrechtse Veer 3

(UV3). Deze loods was tot een aantal jaar geleden in het bezit
van de gebroeders Groenewegen en SSR kreeg het eerste kooprecht van meneer Groenewegen toen hij stierf. Ondertussen zijn
wij dan, met een jaar vertraging, daadwerkelijk aangekomen bij
de uitbreiding zelf. Tijdens de klusweken voor de EL CID hebben
wij de muren bij de bovenwoning van UV3 gesloopt, zodat er
ruimte is ontstaan voor onze mooie nieuwe mensa, die uitzicht
gaat krijgen op de Herengracht. En nu zijn ook de eerste bouwvakkers bezig geweest en is de voormalige loods nu een zandbak.
Wel kwamen we met de verbouwing erachter dat de fundering
onder een van onze huidige zalen helemaal doorgerot was,
waardoor deze nu tijdelijk gesloten is. Natuurlijk niet een van de
fijnste situaties, maar anderzijds is het maar goed dat we er nu
achter komen, aangezien de fundering nu wel gemakkelijker is te
bereiken. Hoewel dit soort situaties natuurlijk wel vertragingen
oplevert, hopen we vooralsnog de UV3 klaar te hebben voor de
komende EL CID. Hopelijk kunnen wij u dan ook nog een verwelkomen en u een rondleiding aanbieden!
Ik hoop u zo een beetje inzage te hebben gegeven in SSR en de
uitbreiding. Mocht u het met uw eigen ogen willen zien, kom
dan gerust overdag een keer langs om een kopje koffie te komen
drinken of om een rondleiding te krijgen. Onze deuren staan
altijd voor u open!
Met vriendelijke groet namens het bestuur van SSR-Leiden,
Marten Bergsma
h.t. Praeses Vereniging der SSR-Leiden

Verslag Buurtkaderoverleg
27 juni en 7 november 2019
27 juni 2019
Tijdens het buurtkaderoverleg werden
achtereenvolgens de notulen van de vorige
vergadering (7 maart) besproken, aangepast en goedgekeurd.
De wijkagenten doen verslag van de
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afgelopen 3 maanden m.b.t. bijzondere
gebeurtenissen. Voor onze wijk waren er
vanuit de wijkagent geen meldingen.
De verkeersadviseur van de Politie en de
verkeerskundig adviseur van de gemeen-

te (Team Ontwerp en Mobiliteit) geven
uitleg over de procedure en het team
bij herinrichtingsprojecten, conceptverkeersbesluiten, verkeersregels en
handhaafbaarheid. Het team overlegt elke
twee weken met politie, brandweer en

Arriva. De adviezen van het team zijn niet
bindend.
In het kader van deze buurtkrant is de
volledige presentatie met vragen en antwoorden te lang.
Bij interesse is een deelverslag beschikbaar.
Mededelingen van het buurtcomité
Hogewoerd e.o.:
Wij melden toenemende vervuiling bij
de picknickbanken in het Plantsoen en
te hard varen bij woonboten. Martin
Oppelaar antwoordt dat handhaving bezig
is met een nieuwe vaarcampagne. Als
men in het Plantsoen prullenbakken erbij
wil hebben, kan men dit melden bij de
gemeente.

7 november 2019
Ook tijdens deze vergadering werd gestart
met het vaststellen van de notulen. De
wijkagent had ook dit keer geen meldingen. Een medewerker van de gemeente
geeft een korte presentatie over het besluit

vuurwerkvrije binnenstad. De meningen
en zienswijzen van de aanwezigen waren
nogal uiteenlopend: van overbodig tot
verwachte overlast van binnenstadsbewoners in de buitenwijken. De reden is om
de kwetsbare gebouwen in de binnenstad
te beschermen. De ondernemers zijn overwegend positief. Om de veiligheid van de
BOA’s te waarborgen zijn deze na 22.00
uur niet meer in dienst. De politie zal
echter geen extra surveillances instellen.
Geconstateerde overtredingen worden
uiteraard niet alleen in het centrumgebied
maar in heel Leiden vervolgd.
Mededelingen van het buurtcomité
Hogewoerd e.o.:
Wij melden onze zorgen over de concept
parkeervisie, mobiliteitsvisie (wij hebben
aan beide overleg- en participatietrajecten
deelgenomen). Tevens over het voornemen
om alle huidige illegale studentenkamers
te willen legaliseren met een mogelijke
uitstraling naar illegale Airbnb, Booking.
com, hotels en de daaruit voortkomende
overlast in de openbare ruimte.

Voorzittersoverleg
Het voorzittersoverleg (alle voorzitters
van centrum-wijkverenigingen en het
buurtcomité Hogewoerd e.o.) is hervat. Een keer per ± 3 maanden worden
gezamenlijk knelpunten besproken. De
meest urgente zaken worden zo nodig
met de te nemen acties ad-hoc in kleinere
kring met de betrokken wijken besproken.
Acties kunnen onder andere zaken zijn als
overleg met burgemeester en wethouders
of benaderen van pers en omroepen.
Het eerste en recente overleg ging over het
voornemen om tijdens 3 oktober de sluitingstijden van de horeca te verruimen.
Tijdens dit overleg werd tevens een
oproep aan de aanwezige buurtvertegenwoordigingen gedaan om pro actief te
acteren richting politiek.
Volgende vergadering 9 april 2020
Peter Wieberneit

Geveltuintjes en een aardappelemmer maken
Wakker worden met kwetterende vogels, genieten van je zelf opgekweekte bloemenweelde op je
balkon, dakterras of gewoon voor de deur. Tussen de natuur leven is genieten, en het kan overal, als
je een beetje creatief bent.

L

eiden en zeker de binnenstad, is een
dichtbevolkte stad en het is zoeken
naar een hoekje waar nog wat groen
bij kan, zonder dat het in de weg staat. De
gemeente moedigt mensen daarom aan om
een geveltuintje aan te leggen. Dat past
prima in het monumentale stadsgezicht en
de straat fleurt ervan op!
Een geveltuin is zo gemaakt: vervang de
eerste rij stoeptegels of twee rijen klinkers
voor je gevel voor bloemen en planten. Een
geveltuin isoleert, houdt de gevel schoon
en trekt insecten, vogels en vlinders aan. Er
moet natuurlijk wel genoeg ruimte zijn voor
een geveltuin, maar verder mag er veel.
Is er geen ruimte voor een geveltuin maar je
kan wel een emmer of grote mand kwijt dan is
dit ook een leuk idee. Ook leuk om samen met kinderen te doen.
Februari is de maand om te beginnen met het poten van aardappels. Je kunt pootaardappelen, verkrijgbaar bij een tuincentrum
gebruiken of vijf uitgelopen aardappels uit de supermarkt. Verder
heb je een mengsel van tuinaarde en potgrond nodig. Maak een
gat in de bodem van een oude emmer. Dit zorgt voor een goede
afwatering anders “verdrinken” de aardappelen.
Doe een tiental centimeter mengsel van de aarde in de emmer.
Heb je dit gedaan? Dan leg je op dat mengsel ongeveer vijf

aardappelen. Leg ze goed uit elkaar zodat
elke aardappel de ruimte heeft om te groeien.
Hierover leg je weer een tiental centimeter
mengsel van aarde. Geef de aardappelen
regelmatig water, niet te veel, maar houd ze
vochtig. Een mand of emmer warmt sneller
op dan de grond. Zo ontstaat er een gunstig
klimaat in de emmer. Niet te nat maar lekker
luchtig en vochtig. Als de plantjes gaan
groeien en door de oppervlakte heen komen,
leg je daar een nieuwe laag van zo’n vijf a 10
centimeter aarde over heen. Dit herhaal je
tot je emmer tot 2 centimeter onder de rand
is gevuld. Dit heet “aanaarden”. Daarna laat
je de plantjes uitgroeien. Wanneer de plant
“uitgestorven” is, kan je de aardappelplantjes
oogsten. Het enige wat je nu hoeft te doen is
de emmer omkieperen! Je zult versteld staan
van de hoeveelheid aardappels die je oogst! Per
aardappel die je poot tussen de 500 tot 1000 gram aardappels.
Veel succes!

Wil je meer weten over geveltuintjes?
Kijk op www.leiden.nl/gemeente en zoek op geveltuin.
Yvonne de Roo
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Druk bezochte buurtmaaltijden
De wijkgroep buur(t)contacten is de afgelopen maanden druk geweest met de buurtmaaltijden,
maar ook met een paar andere initiatieven.

Z

o nam de wijkgroep deel aan het
buurtfeest in het Plantsoen, in juni.
We stonden daar met een kraampje met allerlei heerlijke hapjes, die de
mensen gratis konden proeven. Ook was
er veel belangstelling voor de informatie
over de wijkgroep en de buurtmaaltijden.
Veel mensen meldden zich aan voor de
nieuwsbrief, waarin de informatie staat over de buurtmaaltijden.
(Als u de nieuwbrief ook graag in uw mailbox wilt ontvangen,
stuur dan even een e-mail naar buurcontact@gmail.com).

In november schoven we weer aan bij
de studenten van SSR, die die maand
traditiegetrouw voor de buurt koken. Het
is altijd weer een genoegen om te mogen
proeven wat de jonge koks hebben bekokstoofd.
Omdat december een maand vol met feestelijke gebeurtenissen is, wordt de buurtmaaltijd dan nooit gehouden. De meeste mensen zijn dan al druk
bezig met het in- en uitpakken van cadeautjes of moeten nog op
pad om van alles en nog wat voor de feestdagen aan te schaffen.
Maar we denken er wel over om volgend jaar toch iets te gaan
organiseren dat past binnen de feestmaand.
Uiteraard gaan de buurtmaaltijden dan in januari verder. Noteer
maar alvast de volgende zondagen in uw agenda: 19 januari, 16
februari, 15 maart, 19 april en 17 mei. De koks zijn al geboekt en
staan al klaar om u op die data te verwennen.
En uiteraard zijn we volgend jaar weer aanwezig op het buurtfeest in het Plantsoen.
Herman Scholten

Omdat er in de zomermaanden geen buurtmaaltijd plaatsvindt,
besloten we om een avondwandeling te organiseren door ons
prachtige park, het Plantsoen. Onze gids die avond was Olga
Lotten, een IVN natuurgids. Zij leidde ons door het park en liet
ons kennismaken met de geweldige rijkdom aan natuur, die het
Plantsoen herbergt. We maakten kennis met vreemde bomen,
bewonderden de bijzondere bladeren en konden zelfs het verschil
voelen tussen verwante bomen.
Een bijzondere avond die we wellicht het komende jaar gaan
herhalen.
In september was dan weer ruimte voor de eerste buurtmaaltijd
in het als altijd gastvrije café De Plantage. Enkele buurtgenoten zorgden voor een geweldige Indische rijsttafel. Het café zat
stampvol smullende buurtgenoten, die zich de kostelijke Indische
gerechten goed lieten smaken. Alleen al door de geuren liep het
water in ieders mond.
In oktober gaven wij de kans aan een startende delicatessenzaak
uit onze wijk om zich aan de buurtbewoners te presenteren. De
Automatiek Lendfers & De Jong greep deze kans met beide handen aan om te laten zien wat zij in hun culinaire mars hadden.
Want naast een delicatessenzaak zijn zij ook een proeflokaal,
waar je lekker kunt eten. Sara en Rutger hadden voor deze gelegenheid een aantal mediterrane gerechten klaargemaakt, kleurrijk en vol van zonnige smaken. En op nieuw was het café goed
gevuld met buurtgenoten, die wel eens kennis wilden maken met
wat de nieuwe buurtzaak te bieden had.
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Taxus baccata L. ‘Lugdunum Batavorum’
een Leidse taxus voor het Singelpark
De venijnboom, Taxus baccata L. is een inheemse soort. Het is een van de weinige soorten naaldboom die in Nederland thuis horen.

D

e taxus kwam al
heel lang geleden in
Noordwest-Europa
voor. Er zijn takken gevonden
uit de laatste periode van het
Plioceen, dat is de periode
voor de ijstijden, meer dan één
miljoen jaar geleden. Rond
het begin van onze jaartelling
stonden in onze omgeving
waarschijnlijk nog heel veel
wilde exemplaren.
Door menselijk gedrag zijn de
meeste wilde bomen uit ons
land verdwenen en hebben
we eigenlijk alleen nog maar
aangeplante venijnbomen. Het
is niet verwonderlijk dat er
door mutaties verschillende
ondersoorten zijn ontstaan.
Volgens het wetenschappelijk
boek Dendrologie van de Lage
landen (J. de Koning en W.
van den Broek, 2000, KNNV
Uitgeverij) zijn er nu in Nederland 14 ondersoorten.
Enkele jaren geleden kwam
op de kwekerij van Herman
Geers in Boskoop een kiemplant van de taxus op, een
nieuwe mutant met gele naalden. Ik kreeg een exemplaar
voor het Singelpark en mocht
hem ook een naam geven. In
het voorjaar van 2018 werd
de boom in het Plantsoen aangeplant. Hij overleefde gelukkig
- dankzij de verzorging door de Gemeente Leiden - de droge
zomer. Onder invloed van zonlicht worden de naalden geel.
Daardoor is de boom in de zomer geler dan in de winter.
We hebben met een uniek exemplaar van een inheemse soort te
maken. Dit type taxus komt nu dus uitsluitend in Leiden voor.
Daarom moet hij ook een Leidse naam hebben. Ik heb hem in
overleg met Paul Keßler, de Prefect van de Leidse Hortus Botanicus, een ‘Leidse’ naam gegeven: Taxus baccata L.‘‘Lugdunum
Batavorum”. ‘Lugdunum’ slaat op Leiden. De naam Batavorum
is bewust toegevoegd omdat ‘Lugdunum’ anders ook kan slaan
op de naam van Franse stad Lyon.
De taxussoort kent vrouwelijke en mannelijke bomen. Deze
Leidse taxus is een man. Een mannelijke soort is te herkennen
aan kleine kegeltjes, die in het voorjaar onder de twijgen zitten.
Vrouwelijke exemplaren zijn in de loop van de zomer heel goed
te herkennen aan hun vruchten, schijnbessen. De pitten worden
omgeven door een rood-paars napje ter grootte van een erwt.
Of er nakomelingen van deze mannelijke boom zullen ontstaan
is nu nog een raadsel. Er kunnen wel nieuwe bomen worden
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gekweekt. Dat kan heel gemakkelijk door in het voorjaar jonge
twijgen van de boom te knippen en die in een pot met aarde te
plaatsen, nadat er stekpoeder aan het uiteinde van de twijg is aangebracht. Door kweekactiviteiten kan dus op termijn op diverse
plaatsen in Leiden, in of buiten het Singelpark, een Leidse taxus
worden aangeplant!
Rinny E Kooi

Gemeente organiseert
informatiebijeenkomst
wateroverlast
In de buurt Hogewoerd en omgeving komt
wateroverlast voor. Met name bij de woningen aan het Plantsoen en de 4e Binnenvestgracht. Enkele bewoners zijn hierover
in gesprek met de gemeente. De gemeente heeft aangeboden om gezamenlijk te
verkennen welke oplossingen mogelijk zijn.
Als eerste actie staat een informatiebijeenkomst voor de
buurtbewoners op de planning. Deze is primair bedoeld
voor de bewoners van het Plantsoen en de 4e Binnenvestgracht. De bewoners uit de omliggende straten zijn
uiteraard ook welkom als ze geïnteresseerd zijn in de
problematiek rondom de 4e Binnenvestgracht.
Vanuit de gemeente willen we graag een aantal zaken
delen:
• Waar doet het probleem zich voor?
• Wat is de oorzaak?
• Hoe zit dat met klimaatverandering?
• Wat zijn oplossingsrichtingen en -termijnen?
• Wie wil meedenken?
De informatiebijeenkomst vindt plaats op 16 januari
2020. We starten om 19:30 uur. U bent van harte welkom.
De locatie wordt te zijner tijd doorgegeven.
Namens gemeente Leiden,
Erwin Schreve
Mark van Dijk (Wareco Ingenieurs)
Pier Terwen (bewoner 4e Binnenvestgracht)
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Uit de oude doos
We hebben letterlijk een oude doos gekregen met oude uitgaven van Het
Hoogste Woerd. Ontzettend leuk en we houden ons aanbevolen als buurtbewoners nog oude uitgaven hebben.

I

n de derde uitgave van het Hoogstewoerd van 1981 komen
we een artikel tegen over De Veerbrug. Wat schetst mijn
verbazing: in de jaren 80 hadden ze dus ook al plannen voor
een brug van het Utrechtse Veer naar de Kaarsenmakerstraat.
Uiteindelijk hadden bewoners bezwaar omdat ze het onder andere
verspilling vonden en omlopen. Zie voor andere beweegredenen
de foto van het artikel destijds.
Persoonlijk vind ik de benaming van De Veerbrug wel beter
dan wat ze nu verzonnen hebben: Hapynionbrug. Dat zou op
‘happy’ (gelukkig) slaan. Niet iedereen was even happy met de
eventuele komst van een brug. Een woonboot(bewoner) moest in
ieder geval verkassen. Om het uitvaren van de woonboten voor
onderhoud mogelijk te maken, is gekozen voor een hoge brug
met treden. Echter hardnekkige geruchten gaan dat de bouw van
de brug voorlopig is uitgesteld. Waarom? Nou, juist omdat een
woonboot er niet onderdoor past. Het ontwerp moet dus vanwege
een meetfoutje aangepast worden. Tja, hadden ze in 1981 toch
een beetje gelijk met verspilling…..

34

Verder was het Utrechtse Veer in 1981 maar een ongezellige en
kale boel. Aan weerszijden geparkeerde auto’s en nergens een
boom te bekennen. Dat ziet er nu toch een stuk beter uit!
Yvonne de Roo
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Misdaad bij de Hoogewoerdspoort(en) ?
Toen ik onlangs in de Bieb aan de Nieuwstraat was, was daar vanwege het naderende 3 oktober-feest een Leidse leestafel ingericht. Daar viel mijn oog op het boek ‘De Misdaad bij de Hogewoerdspoort’ door ene K. Stougie. Nieuwsgierig als ik ben nam
ik het mee - zo komen wel vaker boeken bij toeval op mijn pad.
Bijna dagelijks kom ik op de Hogewoerd en ik wist ook dat er ooit
een Hogewoerdspoort was geweest; twee zelfs.

T

huis dook ik dus eens in die historie. Op mijn lyceum aan de Oude
Vest (op de plek waar nu de Pelikaanhof staat) heb ik destijds een geschiedenisleraar gehad die ons ook vertrouwd
maakte met onze lokale geschiedenis, aan
de hand van het boekje ‘Leiden, vroeger
en nu’ van ene D. Wijbenga... Ik heb het
nog. Daarin stond o.a. een kaartje van de
diverse stads-uitbreidingen.
Buiten kijf staat dat er twéé Hoogewoerdse poorten zijn geweest. De eerste werd
gebouwd in de Middeleeuwen toen de
oorspronkelijke oude stad zich uitbreidde, halverwege de 14e eeuw, ca 1355. De
stadsgrens liep toen globaal via Oude
Vest -Vestestraat - Kraaierstraat - Levendaal - Steenschuur - Rapenburg.

Het was t.h.v. Bolwerkstraat/Kraaierstraat
waar die poort toen kwam te staan. Overigens: met een kraai als vogel had die
straatnaam niets van doen; een kraayer
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was destijds de benaming voor een belastingcontroleur.
Deze poort heeft 300 jaar dienst gedaan,
tot 1659, toen hij door een verdere stadsuitbreiding overbodig was geworden. De
Hogewoerd werd toen verlengd tot aan
de nieuwe stadsgrens: Zoeterwoudse en
Witte Singel waren inmiddels gegraven en
vormden nu de buitengrens.
Ook toen (1659) bestond recycling al;
bouwmaterialen waren duur en de poort
werd aan de rand van de stad herbouwd
met een deel van de oude materialen. Er
kwamen een buiten- en een binnenpoort.
Die binnenpoort, deels van hout, werd
tien jaar later, 1669, vervangen door een
duurzamer stenen binnenpoort met toren,
die standhield tot 1876. De buitenpoort
was toen enkele jaren eerder al, in 1867,
gesloopt.
Maar nu ‘De Misdaad bij de Hogewoerdspoort’ met als ondertitel ‘De geschiedenis van een jonge Leidenaar, zijn vrienden
en stadgenoten ten tijde van het beleg en
ontzet van de stad Leiden’.
Dit boek werd in 1985 uitgegeven door
Leidsch Dagblad t.g.v. het 125 jarig
bestaansjubileum, nadat het verhaal in
1984/1985 als feuilleton ook al in die
krant was verschenen.

Henny J.P. Belt

Om het spannend te maken verhaalt de
schrijver niet alleen over de periode van
beleg en ontzet van de stad maar valt hij
al meteen ‘met de deur in huis’,* met een
moord…
Verteller is de 15-jarige, Roomse Aerndt
Willemsz van de Geregracht die ’s avonds
wat rondstruint in de stad, vlakbij die
Hogewoerdspoort, en dan bij een schuur
het lijk van een jong meisje vindt… Vertwijfeld valt hij binnen bij Vader Maarten,
zijn biechtvader, en samen gaan ze terug
naar de plaats delict om er te ontdekken
dat het meisje daar niet meer ligt… Wàs
het er wel geweest?
Diezelfde avond was ook de Prins van
Oranje in de stad en is er een wilde
achtervolging geweest waarbij op hem
geschoten is… Is er verband? Dit thrillergegeven verdwijnt vervolgens nogal naar
de achtergrond. Het verhaal gaat verder
over het dagelijks leven in de stad in deze
relatieve vrijheid, na een eerder beleg
door de Spanjaarden. Over het gezin
Willemsz (vader, moeder, 2 zusjes en een
al uitwonende oudere broer Klaes). Over
Aerndts werk bij slager Hoge-brugge aan
de Boommarkt. Over zijn vriend en collega Wout van de Zijdgracht en de dreiging
van de Spanjaarden. Over Roomsen,
Papen, Dopers, ketters, vrijbuiters, glippers en ja: over geuzen. Ook het beleg en
ontzet van Haarlem komt regelmatig ter
sprake.
Maar dan wordt Leiden opnieuw bezet
door de Spanjaarden en zijn er geheime
samenkomsten van geuzen, vrijbuiters
en andere groepen. Aerndt volgt een man
die hij niet echt vertrouwt: ene Dirck van
Westervoorde; hij bespionneert hem maar
weet niet wat hij aanmoet met zijn ver-

moeden dat die met de Spanjaarden heult.
Er worden uitvallen gedaan, panden
geslecht, er ontstaat voedselschaarste, de
pest breekt uit…
Allaert, de leider van de verzetstrijders
wordt na een (waarschijnlijk verraden?)
uitval door de Spanjaarden gedood en
ten voorbeeld en waarschuwing bij de
stadspoort neergegooid.
Burgemeester van der Werff biedt zichzelf
aan als voedsel voor de uitgehongerden:
liever dàt dan overgave aan de Spanjaarden.
Maar om zijn verhaal ook nog een
romantisch tintje mee te geven maakt
de schrijver gewag van een ontluikende
verliefdheid… op Maria van Leidersdorp
van de Hooigracht.
Aerndts vriend Wout is intussen bij een
uitval spoorloos verdwenen: is hij dood?
Gevangen genomen? Gevlucht? Het is dit
laatste. Ter afwisseling is ook hij in enkele
hoofdstukken de verteller van zijn belevenissen. Hij sloot zich aan bij de geuzen en
vanuit zijn visie is de beschrijving van hoe
de geuzen in Delfland dijken beginnen
door te steken. Hun wachten is op een
stormwind om ook Leiden zo te kunnen
bereiken, terwijl de schepen intussen al
volgeladen zijn met tonnen haring, kazen,
broden enz.
Op 2 oktober spreekt Aerndt zijn vermoedens t.a.v. de verrader uit, aan Gerrit vd
Laan, leider van het verzet en die neemt
het serieus. Op die vooravond van het
ontzet weten ze de man in de val te lokken
en hem te confronteren met hard bewijs
voor zijn verraad maar óók voor de moord
op het meisje bij de Hogewoerdspoort.
Maar in die nacht is intussen die stormwind opgestoken waarop zo smartelijk
gewacht werd. De geuzen weten nu de
stad te bereiken en de Spanjaarden kiezen
eieren voor hun geld**: ze vluchten nu
het nog kan zonder te verdrinken en/
of ook nog door de geuzen in de pan te
worden gehakt…

1670 - Buiten- en binnenpoort t.h.v. de huidige Veerstraat gezien v.a. de Hoge Rijndijk met
Utrechtse brug. Linksvoor de Zoeterwoudse Singel, rechts-voor de Singelbrug over de Nieuwe Rijn
naar de Zijlsingel.

Cornelis Joppensz vindt de legendarische
hutspot op de Lammenschans en de geuzen brengen alle haring en wittebrood de
hongerende stad binnen.
Er zijn vreugdetranen. Er is een dankdienst in de Pieterskerk voor zowel Roomsen als Dopers.
Aerndt brengt daarna haring en wittebrood naar zijn moeder en loopt dan de

stad in… waarhéén eigenlijk? Naar…. de
Hooigracht…
Een literair hoogstandje was het niet,
maar toch was het wel de moeite waard
bij de (Spaanse) hutspot, de haring en het
wittebrood…
Henny J.P. Belt

Herkomst historische afbeeldingen: Erfgoed Leiden. Straatnaambord: foto Henny J.P. Belt
* Met de deur in huis vallen = zonder voorbereiding over een zaak beginnen te spreken. Een
herinnering aan de tijd dat menig huis de buitendeur dadelijk toegang gaf tot de huiskamer.
Wie zonder kloppen zo maar binnenliep, viel daar met de deur in huis.
*** in de pan hakken. Een leger in de pan hakken = tot de laatste man doden. Letterlijk van
spijzen gezegd, die stuk gehakt worden, eer ze de pan ingaan.
Beide uit: K. ter Laan - Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen
** Eieren voor je geld kiezen Wie eieren voor zijn geld kiest, gaat niet voor het hoogst haalbare maar stelt zijn doel bij en neemt genoegen met iets dat wèl realistisch is. Eieren zag men
vroeger als iets van weinig waarde. Wanneer geld niet beschikbaar was als betaalmiddel, kon
je altijd nog kiezen voor eieren. Bijvoorbeeld in de 16e eeuw was het ei in Friesland een echt
betaalmiddel, toen er letterlijk een gebrek aan munten was. www.bezoekmill.nl

Ria bedankt!
Ria heeft als bestuurslid van ons buurtcomité inmiddels al heel wat leden zien gaan
en komen. Nu, na jarenlange (wel 20 à 25 jaar) trouwe dienst gaat Ria ons verlaten.
Jarenlang was Ria het gezicht van ons buurtcomité, wat zeg ik, Ria wás het buurtcomité. Ria heeft jarenlang in haar eentje de redactie van het buurtkrantje gedraaid,
waarvoor chapeau. Afgelopen zomer heeft ze het stokje van de redactie al overgedragen. Nu stapt Ria dus helemaal uit het buurtcomité. We gaan haar kennis van de wijk
en de mensen missen. Ria kent iedereen, denk ik wel eens. Gelukkig blijft ze wel in
de wijk wonen en mogen we vast een beroep op haar doen en het geweldige netwerk
dat ze heeft opgebouwd. Rest ons om Ria te bedanken voor haar jarenlange inzet
voor de wijk en het buurtcomité. Tijdens de Wine & Dine op woensdag, 22 januari
2020 kunt u Ria persoonlijk bedanken.
Het buurtcomité
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Gratis waardebepaling
van uw woning
Aankoopadvies
NWWI taxatie i.v.m.
financieringsaanvraag

Bel 071 - 5 23 42 75 voor een afspraak
website: www.kompasmakelaardij.nl

e-mail: info@kompasmakelaardij.nl

Uw Stadsmakelaar
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Handige en belangrijke
telefoonnummers

Prijspuzzel
gebak

malle
streek

zogenaamd

ingenieur
(afk.)

niet uit

ontkenning

getemd

volksgebruik

strafwerktuig

vlinder

kat
zoetwatervis

2

Gemeente
14071
voor alle gemeentezaken zoals:
Servicepunt Woonomgeving Milieuen wijkbeheer, voor meldingen over
afval, fietswrakken, reinigingscontrole,
volle prullenbakken etc., Burgerzaken
& belastingen, evenementenklachtenlijn, klachten en vragen over riolering
servicepunt parkeren

15

knoopwerk
vulkaan
op Sicikië

kansbriefje

neerslag

borrelhapjes

papegaai

sluiskolk

kracht

11
deelgenoot

zeer vlug
oplichtende ster

tafelgast

9

bronwater

René Verdel (onze wijkmanager
gemeente)
071 516 7809

14

temmen
van dieren

sportman

Afvoer oude elektrische apparaten
Kringloopbedrijf Het Warenhuis
071 5240060

4

touw

bekeuring

Dierenhulp
Dierenambulance
Dierenpolitie

gelijk aan
jeugdig
persoon

groet

dunk

bemind

8

1

7

sprookjes
figuur

plus

zoogdier

antiek

dakbalk

oude
gebrekkige auto

12
Griekse
letter
regel
eerste
vrouw

13

pl. in Gelderland

aardappel

deel v.e.
boom

6

achtergrond

Ned.
schrijver

10

1

bijwoord

vrouwelijke ree

reus

Japanse
munt
deel v.e.
zwembad

2

3

4

5

sportploeg

6

5
ofschoon

7

8

3

9 10 11 12 13 14 15

Stuur de oplossing op naar: voorzitter@hethoogstewoerd.nl
Onder de goede oplossingen wordt een fles wijn verloot. De winnaar wordt in de
volgende buurtkrant bekend gemaakt.

OPROEP

Noodnummer
112
Geen nood, wel hulp?
Politie
0900 8844
Ambulance
071 5730000
Brandweer
088-2465000
Meld Misdaad Anoniem 0800 7000

Beste wijkbewoners, wij zijn op zoek naar betrokken buurtbewoners die het
leuk zouden vinden om ons buurtcomité te versterken. Denkt u dat u iets kunt
betekenen voor de wijk? Geef u dan op bij voorzitter@hethoogstewoerd.nl.
Ook voor de redactie van de buurtkrant zijn we op zoek naar versterking. Wilt u
deel uit maken van de redactie of vindt u het soms leuk een stukje te schrijven
over de wijk? Geef u dan op bij redactie@hethoogstewoerd.nl
Tevens kunt u zich opgeven voor de maandelijkse nieuws-mailing bij
voorzitter@hethoogstewoerd.nl

071 517 4141
144

Hulp
Kindertelefoon
0800 0432
Mind Korrelatie
0900 1450
Libertas Leiden
071 516 8186
Slachtofferhulp Nederland 0900 0101
Discriminatie meldpunt 071 512 0903
Meldpunt Zorg en overlast
088-3083620
Veilig Thuis
0800 2000
Jeugdbescherming West
071 523 9740
Centrum voor Jeugd en gezin
Leiden Midden
088 2542384
Sociaal Wijkteam
071 516 4908
Buurtcontact
Wijkgroep Buur(t)contacten
06 1298 7660
BUUV
071 707 4242
Gezondheidszaken
avond/nacht Apotheek LUMC
071 566 5019
Huisartsenpost (HAP,
buiten kantoortijd)
0900 513 8039
GGD Hollands Midden 088 308 3000
LUMC
071 526 9111
Waterbeheer
Hoogheemraadschap

071 306 3063

Buurtbemiddeling
Libertas Leiden

06 5263 7119

Handhaving
Dennis Perdok (wijkagent) 0900 8844
Martin Oppelaar BOA Handhaving
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!
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Woensd
ag

22 januari

18.30 uu

r

Uitnodiging

Wine & Dine
Jaarvergadering

Buurtcomité Hogewoerd e.o.
Buurtcomité Hogewoerd e.o. nodigt u dit jaar weer 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. Deze kosteloos aangeboden
2 gangen maaltijd wordt 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 te proosten op het nieuwe jaar!
Aanmelden uiterlijk vóór 15 januari op
secretaris@hethoogstewoerd.nl of via de antwoordstrook.

✁

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 Utrechtse Veer 18 (brievenbus)

