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H

et leven is afgelopen jaar drastisch veranderd voor
iedereen. Wereldwijd heeft het coronavirus al veel
slachtoffers geëist en het einde is helaas nog niet
in zicht. Ondertussen werden veel bedrijven en mensen in
onze wijk ook financieel flink geraakt.
Het buurtcomité heeft helaas het jaarlijkse buurtfeest eind
juni in het Plantsoen niet kunnen organiseren. Ook de
buurtkrant is in mei niet uitgebracht omdat er weinig te berichten viel. Ondanks dat veel overleggen nog steeds geen
doorgang vinden hebben we er nu toch voor gekozen om de
buurtkrant zoals u gewend bent vlak voor het einde van het
jaar uit te brengen.
We hopen dat we een leuke krant hebben samengesteld met
allerlei nieuws over de buurt.

December is traditioneel een
maand van feest en gezellig
samenzijn met familie en
vrienden. Het wordt waarschijnlijk de gekste Kerst
en jaarwisseling, die we ooit
hebben meegemaakt. Met een
beetje begrip en aandacht voor
elkaar maken we er hopelijk toch
iets moois van dit jaar.
Als de coronamaatregelen het toelaten willen we in februari een nieuwjaarsreceptie te organiseren. Op de achterzijde
van deze buurtkrant ziet u hiervoor de uitnodiging en hoe u
zich daarvoor kunt opgeven.
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Van de voorzitter
Beste buurtgenoten,
Deze buurtkrant is dit jaar de eerste uitgave. Door de omstandigheden, welke we allemaal kennen hebben we helaas
de eerste uitgave niet kunnen uitbrengen. Allereerst hopen
wij dat het met u allen goed zal gaan en dat er mensen om
u heen staan, zodat we elkaar (op afstand) kunnen bijstaan.
Want deze tijd is niet altijd makkelijk, maar we moeten er
doorheen en er zelf iets van maken, ondanks de gewijzigde omstandigheden. Wij zijn in ieder geval blij dat we deze
uitgave weer hebben kunnen uitbrengen en bij u op de mat
ligt.

H

et is een bijzonder jaar geweest en laten we hopen dat
dit de komende periode zal
gaan verbeteren. We kijken er allemaal naar uit om hopelijk volgend jaar
weer opgelucht adem te kunnen halen
en weer meer te kunnen leven. De
boodschap voor nu is: kijk naar elkaar
om en durf bij elkaar aan te kloppen!
Vooral voor diegene die alleen wonen
en minder mensen zullen zien. Kijk
naar uw buren en bel een keer aan of
pak die telefoon. Met zijn allen maken
we er het beste van en door een ander
wat aandacht te geven krijgt u het ook
weer terug!
Wat betreft het buurtcomité en het
afgelopen jaar; door de situatie met
Corona hebben veel overleggen niet
of in veel mindere mate kunnen
plaatsvinden. Hierdoor is er minder nieuws geweest en ook kon de

jaarlijkse buurtbarbeque van SSR en
ons gezamelijke Buurtfeest helaas
niet doorgaan. Iets wat veel mensen
gemist hebben en wat we hopelijk het
komende jaar weer kunnen oppakken.
Verder willen de leden van ons comité
u het aller beste wensen. Hopelijk
in gezondheid. Voor het komende
jaar hopen wij weer zoveel mogelijk
activiteiten op te kunnen starten. Te
weten de jaarvergadering, waarschijnlijk nog in afgeslankte vorm. Hopelijk
het buurtfeest, maar dat zal moeten
blijken aan de hand van de situatie en
de mogelijkheden we er wel of niet
voor hebben. Wij doen er in ieder
geval alles aan ons hier waar mogelijk
voor in te zetten. Als u tips heeft, dan
bent u van harte welkom, u kunt ons
dan een e-mail zenden op
redactie@hethoogstewoerd.nl
Hierbij wil ik het voor deze krant

afsluiten. Ons comité hoopt u te
ontmoeten op onze afgeslankte
jaarvergadering met anderhalve meter
afstand op woensdag 17 februari 2021
om 20.00 uur bij SSR aan de Hogewoerd. U kunt zich aanmelden via
het mailadres waarna wij in februari
zullen aangeven of dit gezien de corona regels wel of niet plaats zal kunnen
vinden.
Ook willen wij u alvast fijne Kerstdagen en veel gezondheid en geluk voor
het Nieuwe jaar toewensen. Onder
betere omstandigheden hopen wij u
weer te kunnen ontmoeten.
Met hartelijke groet,
Arjan Dekker

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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Het Zoete Land

Een zichtbare en onzichtbare community
in coronatijd
We beleven een ongekend uitzonderlijke periode. Dat geldt ook voor Het Zoete Land. In
deze bijdrage willen we nog eens aangeven waarom ook, of misschien juist, in deze tijd een
CSA (Community-Supported Agriculture) zo waardevol is. Dat doen we aan de hand van
onze ecologische, maatschappelijke en economische doelstellingen.
Zelf oogsten bleef steeds
kunnen
Op Het Zoete Land is altijd veel te
zien en te beleven. Een prachtige tuin
met lekkere en gezonde groenten,
bloemen, kruiden en fruit. Alles ecologisch geteeld, veel variatie door een
uitgekiend teeltplan en ook nog eens
dichtbij huis. Ook in deze coronatijd
kunnen oogstdeelnemers, dankzij een
slim tijdschema, toch zoveel mogelijk
zelf oogsten en van dichtbij meemaken hoe hun eten groeit. Interessant
is dat veel mensen juist in deze tijd
de waarde van voedsel van dichtbij
hebben ontdekt, doordat boeren en
tuinders direct aan consumenten gingen verkopen. Gezonde voeding van
een gezonde bodem en van dichtbij is
een doelstelling waar we als Stichting
Leiden Oogst met Het Zoete Land al
bijna zes jaar aan werken. En superactueel in deze tijden van opwarming en
aantasting van de biodiversiteit!*

Maatschappelijke
doelstelling deels op
laag pitje
In deze coronatijd zagen we meer
bezoekers op de tuin. Het Zoete
Land werd deel van het ommetje dat
omwonenden, wel of niet vergezeld
van partner en/of kinderen, maakten.
Bijvoorbeeld om te leren hoe je voedsel in je eigen buurt kunt kweken, of
om gewoon bewonderend en genietend rond te lopen. Helaas kunnen de
schoolbezoeken en het zo gewaardeerde wekelijkse bezoek van bewoners
van de Lorentzhof in deze tijd niet
doorgaan. Wat gelukkig wel kan, is
een bezoekje brengen aan de moestuin
aan de Bontekoestraat. De bestuurders
van Voedselbank Leiden e.o. zijn door
Het Zoete Land op het idee van een
eigen moestuin gekomen. Als Leiden

Oogst hebben we die samen met hen
en de Buurtvereniging Zeeheldenbuurt opgezet.** Tuinder Jelger Walraven haalt er met ‘zijn’ vrijwilligers
de ene rijke oogst na de andere van
het land. Het is ook een uitwerking
van onze tweede doelstelling: een
maatschappelijke rol vervullen.

Medeverantwoordelijk
voor je voedsel? Natuurlijk!
Maar we hebben nóg een doelstelling,
namelijk een economische. Het typische kenmerk van een CSA is immers
gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor opbrengsten, kosten en risico’s.
Het is een model dat wereldwijd in
allerlei vormen steeds meer opkomt.
Bij presentaties over wat we doen,
kijken mensen ons eerst wel eens wat
glazig aan. Maar bij nadere uitleg is
het vaak: ja, natuurlijk! Voedsel en
voedselteelt bieden bij uitstek mogelijkheden om althans een deel ervan
niet aan de markt over te laten, maar
om dat als groep van gelijkgestemden
zelf te verzorgen. Dichtbij, zichtbaar en daardoor met een extra sterk
verantwoordelijkheidsgevoel voor
hoe je het doet, namelijk met een zeer
kleine ecologische voetafdruk. We
werken zonder bestrijdingsmiddelen
en kunstmest, maar juist met veel zorg
voor een gezond bodemleven en de
natuurlijke omgeving. Ook werken we
volledig handmatig (op de grasmaaier
na) en veroorzaken nauwelijks of geen
emissies van verkeer van toeleveranciers en oogstdeelnemers (‘foodmiles’). Je weet dan wat je eet en het
blijkt ook nog eens heel erg leuk te
zijn! En de risico’s? Er gaat best eens
iets niet zoals we zouden willen; we
hebben op een paar plekken last van
aaltjes en vogels blijken ook erg van
sla te houden. Met een aanpassing in
de vruchtwisseling en gewaskeuze

gaan we de aaltjes te lijf. De vogels
krijgen minder kans door het afdekken
van de gewassen.
Ondanks dat het een ander jaar is
dan anders, kunnen we genieten van
wat op Het Zoete Land te zien, en te
oogsten en te proeven is; we zien de
waarde voor de stad met al haar inwoners van jong tot oud, van mens, dier
en plant; en we zijn blij met zoveel
enthousiaste deelname aan onze CSA!
Siebrand van der Ploeg
bestuurslid Stichting Leiden Oogst
*) De gemeente ziet dit ook in en heeft toegezegd dat we in ieder geval tot 2024 op de
huidige plek mogen blijven. Sterker, in de Visie
stadstuinieren die het college ter inspraak heeft
voorgelegd, pleit zij voor veel meer van dit
soort initiatieven!
**) Met steun van de Gemeente Leiden, het
H.L.Druckerfonds, de Leidsche Maatschappij van Weldadigheid, het Fonds 1818 en het
WOZfonds.
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Nieuws uit de buurt
Tot onze vreugde kunnen wij u mededelen dat er twee kabouters sinds kort woonachtig zijn in het Plantsoen. Eerst
streek Elmer neer bij een monumentale boom en ondanks dat
zijn hekje om zijn tuintje een keer vernield is, is het een “blijverdje”.

O

f de tweede kabouter familie is van Elmer is ons
niet bekend. Wel heeft deze kabouter het “hogerop”
gezocht in een boom en heeft hij huisdieren. In
ieder geval een muis.
Het schijnt zelfs dat de woning van Elmer, die ook een
monumentenschildje naast de deur heeft, opgenomen is in
het gemeentelijk register van monumentale woningen. Wat

hiervan waar is, is bij
ons onbekend.
We heten beide hartelijk welkom en als ze
vragen hebben over de
buurt kunnen ze altijd
een mailtje sturen aan
secretaris@hethoogstewoerd.nl

De Hapynionbrug
De Hapynionbrug bij het Veerplein werd op 22 juni op
zijn plek gehesen. De naam Hapynionbrug betekent de
Brug van Geluk en verwijst naar het Engelse woord voor
geluk, ‘happy’.
De Singelparkbrug vormt de verbinding tussen het
Utrechtse Veer en de Kaarsenmakerstraat. Het was een
hele klus om de brug over water aan te laten voeren en op
locatie te krijgen. Helaas werd publiek geweerd vanwege
de coronamaatregelen.

In de Nieuwe Rijn liggen veel woonboten. De Hapynionbrug van de Kaarsenmakersstraat naar de Veerstraat is een
vaste brug en moet passage van de woonboten mogelijk
maken. Dat vergt een doorvaart die voldoende breed en
hoog is. Om hellingen van maximaal 4% te krijgen zouden
op het vrij smalle Utrechtse Veer en de kade van de Nieuwe Rijn zeer lange hellingbanen moeten worden aangelegd.
Dit is helaas niet mogelijk.
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Doordat er doorgang mogelijk moet zijn van woonboten
is de brug behoorlijk hoog en daardoor niet geschikt voor
mensen met kinderwagens of mensen in een rolstoel. De
een vindt de brug mooi en de ander vindt hem spuuglelijk.
Persoonlijk hoop ik dat er nooit iemand van de trap afvalt
want het is een hele val naar beneden.

Veerplein
Inmiddels hebben wij als buurtbewoners een informatiebijeenkomst gehad over de herinrichting van het Veerplein
en daarom heen. Dit is het plein tussen het Jan Goedeljeehof, de Veerstraat en de Plantage. Het is onderdeel van het
Singelpark. De gemeente wil het Veerplein een opknapbeurt geven. Wat wij uiteraard alleen maar toejuichen. De
gemeente wil het gebied vergroenen en de Singelparkroute
in dit gebied beter aansluitbaar maken. Er zijn allerlei
ideeën geopperd op de bijeenkomst. Dit is uitgewerkt tot
een voorlopig ontwerp wat op 8 december via een digitale
bijeenkomst werd gepresenteerd. Buurtbewoners waren
enthousiast op een paar zaken na. De presentatie is te bekijken bij het snookercentrum op het Veerplein. Bewoners
die mee willen denken over de beplanting en eventueel een
handje willen helpen bij een en ander, kunnen zich opgeven
bij secretaris@hethoogstewoerd.nl.

Uit het Leidsch Dagblad

Participatie

re sociale media dat 8 buurtverenigingen waaronder het
buurtcomité de Hoge Woerd e.o. aan de gemeente hebben
laten weten dat we het idee hebben dat er nauwelijks iets
gebeurt met alle door de verenigingen aangedragen ideeën,
bezwaren etc. Dat de buurtverenigingen om die reden
momenteel niet meer deelnemen aan participatietrajecten
omdat we weigeren het bekende “vinkje” te zijn. We hopen
dat we hier gezamenlijk met de andere verenigingen binnenkort uit gaan komen met de gemeente samen.

U heeft vast wel kunnen lezen in de kranten en via ande-

Yvonne de Roo

Dringend gezocht

NIEUWE BESTUURSLEDEN
Wij zijn een stichting en ontvangen geen geld voor het werk wat wij verrichten voor
het buurtcomité. Vorig jaar zijn helaas twee bestuursleden gestopt met hun
werkzaamheden voor het buurtcomité. We willen graag zo goed mogelijk onze buurt blijven vertegenwoordigen in allerlei overleggen.
We organiseren ieder jaar voor alle buurtbewoners het buurtfeest in het Plantsoen samen met Vereniging Het Plantsoen. Verder organiseren wij de jaarvergadering in de vorm van een Wine en Dine
of anders. En tot slot brengen we tweemaal per jaar (in principe) de buurtkrant Het Hoogste Woerd
uit. In al deze werkzaamheden gaat behoorlijk wat tijd zitten naast onze (fulltime) banen. We doen
het met veel liefde en plezier maar het wordt voor de huidige bestuursleden een beetje veel allemaal.
We zouden het fijn vinden als mensen uit de buurt ons bestuur zouden willen komen versterken. Dus
bent u diegene die een betrokken buurtbewoner is? Die het leuk zou vinden om een steentje bij te
dragen aan werkzaamheden in onze wijk prettig te houden om er te wonen, werken, organiseren van
het buurtfeest et cetera? Laat het ons weten via secretaris@hethoogstewoerd.nl
Het lid zijn van het bestuur is niet aan leeftijd of gebonden.
Wat bieden wij u: geen loon naar werken helaas maar wel deelname aan een gezellige club van mensen met hart voor de wijk waar we in wonen.
Als u zich opgeeft komen we graag bij u langs voor een kennismakingsgesprek.
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Met meerdere generaties onder 1 dak
De zorg voor ouderen komt steeds meer voor rekening van mantelzorgers. Mantelzorgers zijn de
partner en/of de kinderen. We zien in onze praktijk dat steeds meer ouders ervoor kiezen om met
hun mantel zorgende kinderen onder één dak te gaan wonen. Zelfs ook al in de situatie dat er nog
geen sprake is van mantelzorg. Bent u aan het overwegen om te gaan samenwonen met uw ouders of kinderen? Dan zijn er wat onderwerpen om over na te denken voordat u uw plannen omzet
in daden.
Alles begint natuurlijk met de beslissing waar en hoe de generaties met elkaar gaan samenwonen. Dan ontstaat namelijk het beeld hoe het nieuwe dagelijkse leven eruit zal gaan zien. Maar
vergeet dan niet wat de financiële kant daarvan is. Een huis met een ‘voor’– en ‘achterhuis’, kan
vaak eenvoudig in tweeën worden gedeeld. Maar financieel is het meestal niet zo makkelijk. Als er
bijvoorbeeld een hypotheek op het huis zit, kan samenwonen ten koste gaan van een deel van de
hypotheekrenteaftrek. Ook moet de bank toestemming geven als er familie in je huis komt wonen.
Als het echte mantelzorgen aanbreekt en de ouders zijn steeds meer hulpbehoevend, dan komt het
goed uit als zij al een levenstestament hebben. Met dat levenstestament kan het mantel zorgende
kind de administratie en financiën regelen, maar ook medische beslissingen nemen als de ouder
dat zelf niet meer kan.
En dan de verdrietige situaties waarop je voorbereid moet zijn. Want die kunnen grote gevolgen
hebben voor de woonsituatie. Het sterven van de
ouder of de scheiding van het mantel zorgende
kind. Hoe ziet de woonsituatie en het daaraan
gekoppelde financiële plaatje er dan uit? Zo is
het belangrijk als je met z’n allen in een huurhuis woont, om aan de verhuurder te vragen of
de achterblijvers op het huurcontract kunnen
worden bijgeschreven. Anders moet worden
aangetoond dat er sprake was van een ‘gemeenschappelijke huishouding’ om in het huis te
mogen blijven wonen. Als het om een koophuis
gaat, kan via een testament worden geregeld
dat de achterblijvers in het huis mogen blijven
wonen. Anders zijn die afhankelijk van afspraken
met andere erfgenamen. Vaak een recept voor
familieruzies.
Ons kantoor is aangesloten bij Netwerk Notarissen. Een aantal jaren terug zijn we als samenwerkende notariskantoren in het onderwerp van
samenwonende generaties gedoken en hebben
we verschillende hulpmiddelen ontwikkeld.
Bijvoorbeeld een checklist met daarop de belangrijkste zaken waaraan gedacht moet worden
als ouder(s) en kind(eren) gaan samenwonen
in het kader van mantelzorg. Ook heeft Netwerk
Notarissen een samenwooncontract ontwikkeld.
Hierin kunt u duidelijke afspraken maken over de kostenverdeling en de juridische basis onder uw
huishouding. Van groot belang als de ouders toch naar een verpleeghuis gaan of overlijden.
We denken graag met u mee over het vormgeven van de samenwoning van meerdere generatie
onder één dak. Interesse?
U kunt onze familiespecialisten bereiken via nevenstaande contactgegevens.
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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.

Hoe is het tijdens de
corona tijd bij Exodus op
de Plantage 16?
Toen we in maart van de regering
hoorde dat er aangescherpte maatregelen kwamen was dit erg vervelend
voor onze organisatie. De backoffice
afdeling is vanaf dat moment thuis
aan het werk en de begeleiding wordt
uit voorzorg zo minimaal mogelijk
gehouden.
Bewoners mochten niet meer naar
hun dagbesteding en de gezamenlijke
programma onderdelen (gezamenlijk
eten, thema avonden en bewonersvergadering) kwamen te vervallen. Ontsmettingsmiddelen werden extra in
huis gehaald. Veel bewoners hadden er
moeite mee om op zo’n korte termijn
een nieuw ritme te vinden. De begeleidingsprogramma’s van verschillende
bewoners werden als het nodig was
aangepast.
We hebben de bewoners gevraagd
om wel op tijd hun bed uit te komen,
en wij hebben met de bewoners extra
schoongemaakt en klusjes die er al
een poosje waren hebben wij met
de mannen opgepakt (helaas, op dit
moment geen dames op de locatie). Dit
alles om regelmaat en dagbesteding te
blijven geven. Ook hebben we in deze
begin periode veel met de bewoners
gepraat en uitleg gegeven van de
regels.
Al vrij snel hadden wij te maken met
een bewoner die flink verkouden werd
en getest moest worden. Uit voorzorg
is hij in isolatie gegaan. De hele dag
op een klein kamertje is niet prettig

heeft hij ervaren. Het was goed om
te zien hoe andere bewoners erop
reageerden. Iedereen was super hulpvaardig. De een ging een thermometer
kopen, een ander ging boodschappen
doen, weer een ander ging eten koken
of een praatje maken (via een dichte
deur) met de bewoner in isolatie. En
ook bode de bewoners hun hulp aan
bij het team. Wij als team,
hebben het echt als een goede samenwerking ervaren.
Gelukkig was deze bewoner
snel van zijn verkoudheid af.
Uitslag was negatief maar
wel een goede oefening voor
ons.
In de loop van de maanden
zijn er vaker bewoners getest. De meesten negatief.
Ook het ontvangen van
bezoek is lastig. Al geruime tijd mogen de bewoners
maar 1 bezoeker ontvangen,
en dit bezoek moet van te
voren aangevraagd worden,
zodat er niet teveel mensen
tegelijk in het pand aanwezig
zijn.
			
De december maand komt
er ook alweer aan. Normaal
gesproken een gezellige
maand met veel gezamenlijke activiteiten. Als team zijn
we hard aan het nadenken
hoe we het binnen de corona
regels toch nog kunnen vieren. Waarschijnlijk moeten

we Sinterklaas de cadeautjes voor de
deur van de bewonerskamers laten
zetten, en is de bewoner alleen op zijn
kamer om het cadeautje uit te pakken
en zijn gedichten te lezen. Maar we
willen hier wel het beste van maken.
Daarna komt de Kerst in zicht. We
gaan in ieder geval het huis versieren en de kerstbomen neerzetten. Na
Sinterklaas gaan we nadenken hoe we
binnen de corona regels Kerst gaan
vieren.
				
Graag maak ik van deze plek gebruik
om namens het team en de bewoners
van Exodus Leiden iedereen fijne
feestdagen toe te wensen, en een goed
en gezond 2021.
Mirjam Bruines
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Column

Damp
Door Hans Heestermans

I

k had vroeger een vriendje dat er wat moeite mee had
om verschillende voorwerpen ook met verschillende
namen aan te duiden. Hij bezat een grote voorliefde
voor het woord pitje. U en ik noemen die kleine dingetjes
die in sinaasappelen, appels, meloenen en dergelijke zitten,
en waaruit weer nieuwe vruchten kunnen ontstaan, pitjes.
Pieter, mijn vriendje, ook. Maar hij breidde het betekenisarsenaal van pitje behoorlijk uit. Ook de graten van een
vis waren voor hem pitjes. En de stukjes pinda’s die in de
pindakaas zaten. Nog erger maakte hij het door de kopjes
van lucifers en zelfs erwtjes, bonen en kapucijners pitjes
te noemen. Ik ben er nooit achter kunnen komen of hij dat
nu deed uit gemakzucht of uit onkunde. Ik denk dat hij
gewoon een beetje lui was. Hij is nu huisarts. Ik hoop maar
dat zijn patiënten niet allemaal dezelfde ziekte hebben. En
dus allemaal aan pitjes lijden.
Is het uitzonderlijk dat mensen een woord in afwijkende,
maar wel begrijpelijke betekenissen gebruiken? Nee, allerminst. Ook de Leienaar doet daar druk aan mee. In deze
tijd van het jaar komt er vroeg in de morgen nogal eens
mist voor. Ik geniet daar altijd van. Vooral als ie weer een
beetje optrekt en langzaam maar zeker de vage contouren
van bomen, molens en oude boerderijen opdoemen. In
Leiden heet de mist geen mist maar damp. En damp en
mist en nevel lijken wel wat op elkaar en dus kun je ze ook
in elkaars betekenis gebruiken, net zoals mijn vriendje
Pieter erwtjes met pitjes aanduidde. (Probeer overigens
maar eens precies te definiëren wat het verschil is tussen
nevel, damp en mist. Dat zal nog niet meevallen. Ik geef
een kleine handreiking: damp hoort altijd ergens bij, bij een
ketel kokend water bijvoorbeeld of bij een rokende meneer;
en nevel is iets minder intensief dan mist. Maar daarmee is
nog lang niet alles gezegd).
De woon- en werkomstandigheden waren in het Leiden
van eind 19de eeuw erbarmelijk. In 1867 had de Vereeniging tot verbetering der volksgezondheid 2214 Leidse
huizen onderzocht en ondanks soepele normen bijna 40 %
als slecht beoordeeld en 20 jaar later was er nauwelijks iets
veranderd.
In de fabrieken, zelfs in de gunstig bekend staande
Leidsche Broodfabriek, waren extreem lange werktijden en
nacht- en zondagsarbeid regel. Ook de bestaande regelingen voor de oude dag waren gebrekkig. In veel fabrieken
werden oudere arbeiders met lichter werk zo lang mogelijk in dienst gehouden, maar bij de Katoenfabriek en de
meeste drukkerijen werkten nauwelijks nog vijftigplussers.
Vrouwenarbeid was normaal: bij Clos & Leembruggen
werkten 250 mensen, van wie 150 vrouwen en meisjes. Het
merendeel van de fabrieksmeisjes had bovendien vrijwel
geen toekomstperspectieven: zij verlieten de lagere school
zonder diploma.
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Geen huur betalen

Verscheidene Leienaren hadden tijdens het beleg van de
stad landerijen gehuurd buiten de stadspoorten. Daar hadden ze natuurlijk niets aan, want ze konden de stad niet uit.
Maar de verhuurders wilden geld zien. Zo eiste Jan Paedts
Cornelisz. dat Maarten Pietersz. Van Sassem de achterstallige huur van 167 carolusgulden zal betalen. Uiteraard
verweert Van Sassem zich. Hij zegt dat hij het land in 1572
niet “met rusten noch vrede” (= ongestoord) heeft kunnen
benutten, omdat de vijand maar ook onze eigen soldaten
de hele opbrengst en alle gewassen “affhendich hebben gemaect” (=gestolen hebben). De gedupeerde stelt voor om de
zaak door een aantal wijze mannen te laten beslissen. De
zaak wordt aangehouden tot “Woonsdach naar Paesschen”.
Ja, waar spraken wij over tijdens de clublunch met onze
vriendinnen, hoe open waren wij met elkaar? We spraken
over van alles, heel vaak over het in de hand houden van
de lijn, die constant in gevaar was. Er zijn heel wat rauwe
wortels verorberd tijdens die bijeenkomsten.
Maar we spraken over heel wat essentiële zaken NIET. We
vermoedden soms wel problemen bij anderen, maar begonnen er zelden over en creëerden zodoende het isolement
van b.v. de nog niet uit de kast gekomen lesbienne. Het
is eigenlijk schokkend hoe weinig open wij vaak waren.
Over de echte relatie met mannen waren we ook uitermate
bedeesd en vol schaamte. We spraken wel over de jongens,
we waren verliefd, we wilden graag worden uitgenodigd
voor het Semper of het Apollobal en we kletsten uren over
we wie we moesten vragen voor het èlebal, over de jurk die
we zouden dragen en over de corsage die we zouden krijgen, alweer zo’n ellendige tijger-orchidee, maar over onze
echte liefdeservaringen spraken we niet, niet over die met
mannen en zeker niet over die met vrouwen. We speelden
toneel en verstoppertje.
We spraken wel over tentamens en of we vorderingen in
onze studie maakten, maar er waren maar weinigen die iets
van een carrièreplan hadden. De belangstelling voor elkaar
was er, maar wanneer de onderwerpen te intiem werden
of te pijnlijk, vermeden we die. Daardoor lieten we elkaar
vaak in de kou staan. We durfden niet uit een terughoudendheid die voortkwam uit de geest van die tijd, waarin
openheid en het afpellen van elkanders ziel geen deugden
waren.
(Aukelien van Hoytema in een toespraak over haar studententijd in de jaren ’60, voor de Vereeniging voor Vrouwelijke Studenten te Leiden, 2010).
Een van de Leidse woorden voor hemd is frok. Aanvankelijk dacht ik dat dat woord een Leidse verbastering
was van frak in de betekenis ‘jas’: de a was gewoon een o
geworden. Tenslotte spreekt de echte Leienaar het woordje
datook uit als dot. Maar de werkelijkheid was iets ingewik-

kelder. Er blijkt ook een Frans woord
froc te bestaan en dat betekent ‘monnikspij’. In die betekenis komt het
in de 16de eeuw ook in Vlaanderen
voor. Althans, volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Het is
echter heel goed mogelijk dat frok
in Vlaanderen ook nog in later tijd
gangbaar was, bijvoorbeeld in de 17de
eeuw, en toen door al die naar Leiden
gevluchte Vlamingen is meegenomen.
En dat de Leienaar van de ‘monnikspij’ vervolgens een ‘hemd’ heeft
gemaakt. Want in dit soort betekenisveranderingen is hij sterk. Een Leidse
moeder riep vroeger niet ‘voete vege’
tegen haar kinderen die thuiskwamen
van hun geravot buiten. Nee, ze riep
‘bene vege’. Want voor een Leienaar
zijn z’n voeten z’n bene. Vandaar het
spotversje “O. Leienaar, wat hebbie
kouwe bene!’
Raar, om voeten bene te noemen?
Nee. Er zijn dialecten waarin ze benen voete noemen. En
in Bergen op Zoom heten de dijen zelfs bille. Verwarrender
kan het toch niet?
Er zijn vele toneelstukken geschreven over het beleg van
Leiden. En natuurlijk is er vaak een hoofdrol weggelegd
voor de Spaanse bevelhebber Valdez en zijn minnares, de
Haagse Magdalena Moons. Zij weet immers hem ertoe
te bewegen om in 1574 Leiden niet aan te vallen toen die
stad, bijna uitgeput, op het punt stond zich over te geven.
Maar…elke toneelschrijver heeft zo zijn eigen visie op die
gebeurtenis. De een laat Magdalena het hoofdkwartier in
Leiderdorp bezoeken om hem te smeken de stad niet te
bestormen. De ander laat haar in het huis van van der Werf
logeren en daar bezocht worden door haar geliefde, vermomd als bode. Bij een derde auteur eindigt het stuk met
een huwelijk tussen het liefdespaar in Antwerpen.
Dat laatste is geheel in overeenstemming met de werkelijkheid.
Willem Bilderdijk schreef een kort gedicht Op Jonkvrouwe
Magdalena Moons, Leydens behoederesse.
Op 16 maart 1943 wordt de hoofdinspecteur van de Leidse
politie, Van der Wal, bij zijn baas, commissaris Hoffmann,
geroepen. Van der Wal bevroedt al waarom: een geplande
razzia onder de Joodse Leidenaren. Hij probeert eronderuit
te komen door een vrije dag aan te vragen, maar dat wordt
geweigerd. Hij wordt zelfs gearresteerd. Zijn echtgenote,
die via een zijkanaal hoort wat er gebeurd is, begrijpt wat
de Leidse politie van plan is en vertelt dit aan een lid van
het verzet. Dat formeert onmiddellijk een informatieploeg
om het onheilspellende nieuws aan de Leidse Joden mee te
delen zodat ze nog de gelegenheid hadden om naar onderduikadressen te verhuizen.
Op 17 maart vond de razzia plaats. Helaas zijn 270 Joden
uit Leiden en omgeving weggevoerd en vermoord.
De Joodse weesjongen Sally Montezinos kwam op 17

maart 1943 thuis van zijn werk en werd aan een van de
zij-ingangen van het weeshuis in de Roodenburgerstraat
opgevangen door een van de politiemannen die bezig waren
met de ontruiming. Die siste hem toe: “Ga weg, jullie
worden allemaal opgepakt”. Maar Sally sloeg deze raad in
de wind. “Als zij weggaan, ga ik mee”, dacht ie, liep langs
de agenten en verdween in het gebouw om later, via een
andere zij-ingang met alle weeskinderen en begeleiders te
verdwijnen.
Met Salomon Ritmeester, die buiten de stad een baantje had op een tuinderij, ging het precies hetzelfde. Een
buurvrouw van het weeshuis haalde de jongen, 14 of 15
jaar oud, van zijn fiets af, waarschuwde hem en wilde hem
binnenhalen. Maar ook Salomon durfde niet te besluiten
zich van de groep af te zonderen en keerde eveneens naar
het weeshuis terug.
“Er wordt wel gezegd dat je ergens zeven jaar moet wonen
om ingeburgerd te raken. Ik woon nu tien jaar in Leiden,
maar ingeburgerd ben ik nog steeds niet. Hoe komt dat?
Leiden is speciaal. Zelfs de meeuwen zijn er anders: ze
pikken de vuilniszakken open en verspreiden de inhoud
over de straat: de meeuwen in Den Haag en Amsterdam
doen dat niet. Zo is het met alles. Leiden heeft bijvoorbeeld
het meest achterlijke advertentieblaadje van heel Nederland, en dat wil wat zeggen. Het heet Het op zondag en het
wordt volgeschreven door analfabeten. Er wordt wel gezegd
dat Leiden het laagste IQ heeft van Nederland – dat wil
zeggen het laagste gemiddelde IQ, dus met inbegrip van
de studenten en het kader van de universiteit. Bekend is de
geschiedenis van de ooievaar en de kikvors. De ooievaar
had de kikvors gevangen; hij vloog met hem omhoog en zei
na een poosje: - Nu mag je kiezen, of ik laat je vallen, of ik
vreet je op. – Waar vliegen we? Vroeg de kikker. – Boven
Leiden, zei de ooievaar? – Helaas, zei de kikvors, vreet me
dan maar op”.
(Rudy Kousbroek, De kikvors en de ooievaar).
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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. Dit komt uit een uitgave van 1981.
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Wine & Dine

januari 2020
Beste lezers,
Ondanks dat we al bijna toe zijn
aan de jaarvergadering van 2021
willen we in deze buurtkrant toch nog
enige aandacht besteden aan de Wine &
Dine van 2020. Het was de tweede keer dat
we de jaarvergadering op deze manier hadden georganiseerd en het was een groot succes. De opkomst
was groot, we zaten helemaal vol en hebben zelfs
mensen moeten weigeren. Ontzettend jammer dat we
het in 2021 op die manier niet weer kunnen organiseren
vanwege die ….. Coronamaatregelen. En dat juist nu we
meer ruimte hadden in de nieuwe zaal van SSR en dus
meer buurtgenoten hadden kunnen verwennen met een
gratis diner.
Tijdens deze bijeenkomst hebben we afscheid genomen
van Ria Vreeburg als bestuurslid. Na zoveel jaren trouwe
dienst bij als bestuurslid verdiende zij het zeker om even
in het “zonnetje” gezet te worden. Helaas hebben wij het
beloofde cadeau vanwege wederom die Coronamaatregelen nog niet kunnen geven maar wat in het ‘vat
zit verzuurd niet’.
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Kunst in het Singelpark en met name
in onze wijk
Tijdelijke kunst versterkt de beleving van het Singelpark Het gloednieuwe Singelpark is sinds
oktober het decor van een driejaarlijks kunstproject. De eerste tentoonstelling is dit jaar najaar geopend met zes memorabele kunstwerken.

H

et Singelpark is een initiatief
van bewoners verenigd in de
stichting Vrienden van het
Singelpark en de gemeente. Bij zo’n
park van grootstedelijke proportie
horen natuurlijk ontmoeting, natuurbeleving, sport en ontspanning. Maar
kunst mag daarbij niet ontbreken,
zo redeneerden de Vrienden. Vanaf
najaar 2020 zullen zes hedendaagse
kunstwerken op markante locaties
in het Singelpark te zien zijn met als
thema vrijheid en begrenzing. De
kunstwerken zorgen er niet alleen voor
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Wie door het park loopt ervaart op een
ongedwongen en onverwachte wijze
de verschillende kunstwerken. Na drie
jaar plannen de Vrienden een nieuwe
tentoonstelling met een nieuwe curator
en een nieuw thema.

2020 tot 2023
dat je het park op een andere manier
ervaart, maar ze voegen een eigen
verhalende laag toe aan dit al markante park met zijn historische betekenis.

Voor de aftrap van dit project in het
najaar van 2020 tekende tentoonstellingsmaker Sandra Spijkerman. De
locatie en zijn historische betekenis
vormden voor Spijkerman het logische

uitgangspunt voor het project dat zij
de meerduidige titel ‘Welkom in Leiden!?’ gaf. Leiden is het bolwerk van
de vrijheid. Al 400 jaar wordt op een
intensieve en betekenisvolle manier
het Ontzet van Leiden herdacht en
gevierd. Daarmee wordt niet alleen de
herwonnen vrijheid van de stad op de
Spanjaarden gevierd, maar ook het feit
dat de stad een toevluchtsoord werd
voor mensen van verschillende religies
en voor andersdenkenden. Die open
houding heeft Leiden gevormd tot wat
het nu is. Maar die vrijheid moest wel
worden beschermd en verdedigd. De
singels die in de 17e eeuw hun huidige
vorm kregen, zijn een blijvende herinnering. De kunstwerken in deze eerste
tentoonstelling zijn ieder op hun eigen
manier hier een eigentijdse bespiegeling op.
Behalve bij de Leidse geschiedenis
haakt de tentoonstelling aan bij wat er
op dit moment in de wereld gebeurt.
Op de vlucht voor oorlog en geweld,
natuurrampen en economische malaise zoeken mensen wereldwijd hun heil
buiten hun moederland. Regelmatig
is Europa hun gewenste eindbestemming. De nu zo aangename en recreatieve voormalige stadsgrens en tevens
linie biedt de mogelijkheid om het
thema van vrijheid en begrenzing van
alle kanten te bekijken. Zo verhalen
de kunstwerken over het menselijk aspect. Wat doet een grens met mensen?
En wat betekent het voor ze? Want
altijd is er die dubbele betekenis: wat
voor de een bescherming betekent, is
voor de ander een beperking.

Kunst in het Singelpark,
voor wie en waarom?
De Vrienden van het Singelpark
beogen met kunst in het Singelpark
verbindingen tot stand te brengen.
Tussen mensen, met het park en met
de verhalen die de stad vertelt. Wandelingen zijn daartoe een uitstekend
en laagdrempelig middel. Een speciale
Kunstroute-App, een randprogramma
en een educatief programma zullen de
verschillende doelgroepen de gelegenheid bieden voor meer verdieping.
De Vrienden willen een wandeling
‘Welkom in Leiden!?’ met gids aanbieden. De wandelingen zijn bedoeld
voor alle Leidenaren en bezoekers.
Om te kijken en te luisteren naar de
geschiedenis van de stad Leiden, stad

van vluchtelingen en naar de beelden
en visies van de kunstenaars.

Kunstwerk De Cage aan de
Plantage
De sculptuur Cage van Joep van
Lieshout (2017) is een bestaand
beeld. Cage is een gedeconstrueerde,
vervormde kooi die het menselijke
verlangen naar vrijheid symboliseert.
De constructie bestaat uit sterke, vierkante buizen die verbogen zijn door
middel van krachtige hydraulische
persen. Vervolgens werden de stukken metaal weer aan elkaar gelast en
werd het proces opnieuw uitgevoerd.
Door de cyclus van constructie en
destructie is de strenge geometrie van
de beginstructuur getransformeerd
tot een meer organisch beeld. Cage
doet denken aan een huis, een veilig
toevluchtsoord. Tegelijkertijd zijn de
aanvallen van buitenaf niet te ontkennen, waarmee het bouwwerk ook een
symbool van verzet en onafhankelijkheid lijkt te zijn geworden.

De wachttoren in park Het
Plantsoen
In het oeuvre van Harold de Bree gaat
het vaak om militaire objecten, die
hij zo nauwgezet nabootst dat ze een
duidelijke aanwezigheid hebben. Een
kleine twist in de sculpturen zet je
echter op het verkeerde been. Als een
folly zal Harold de Bree een wachttoren in het Singelpark laten verrijzen.
Dit als verwijzing naar de oorspronkelijke vestingwallen waarop het
nieuwe park is opgetrokken. Inspiratie
voor de vorm van deze Leidse wachttoren vond de kunstenaar in Berlijn.
Van een voormalige DDR-lichttoren
naast de Berlijnse muur heeft hij
een vereenvoudigde versie gemaakt.
Eentje waar niet in te klimmen valt.
De basis van de toren is afgeschermd
door een fijnmazig hekwerk met op
de bovenkant vervaarlijk uitziende
ijzeren stekels die draaien op het moment dat je er kracht op uitoefent. Die
stekels heeft De Bree alle menselijke
huidskleuren gegeven. Zo plaatst hij
vraagtekens bij de manier waarop
mensen waar ook ter wereld hun eigen
ideologie, religie of denkbeelden proberen te beschermen.
Uit een persbericht van
St. Vrienden van het Singelpark
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Nieuw bestuur SSR-Leiden
Lieve buurtbewoners,
Alweer een paar maanden geleden is het bestuur van SSR gewisseld en sindsdien ben ik de
praeses van onze vereniging. Anders dan andere jaren is er geen buurtbarbecue en buurtfeest geweest in de periode aanlopend naar mijn bestuursjaar. Corona gooit roet in het eten,
dus helaas heb ik nog met weinig buurtgenoten kennis kunnen maken. Hopelijk kunnen we
dat volgend jaar toch een beetje inhalen, te beginnen met de jaarvergadering die hopelijk in
januari op SSR kan plaatsvinden.

I

k zal mijzelf even voorstellen. Ik
ben Marretje Oomen, 21 jaar oud,
en ben dit jaar Praeses Vereniging
van SSR-Leiden. Ik neem vanuit SSR
plaats in het buurtcomité. Ruim drie
jaar geleden kwam ik vanuit Dordrecht naar Leiden om te beginnen
aan mijn studie Biomedische Wetenschappen. In hetzelfde jaar ben ik meteen lid geworden bij SSR. Afgelopen
zomer heb ik mijn bachelordiploma
behaald, maar ik was er nog niet aan
toe om aan mijn master te beginnen.
Daarom besloot ik een bestuursjaar bij
de allermooiste studentenvereniging
van Leiden te gaan doen. Na mijn
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bestuursjaar wil ik me volledig gaan
richten op mijn master Biomedical
Sciences, waarschijnlijk in de communicatie- of educatierichting.
Dit jaar richt ik me vooral op het
beleid van SSR tijdens de coronacrisis.
Behalve alle zaken op de vereniging
in goede banen leiden, houd ik me ook
bezig met wat de vereniging verder
kan betekenen in deze tijd. Ik werk
nauw samen met de andere Leidse
verenigingen en ook landelijk zijn er
veel samenwerkingen. Op dit moment
houd ik me bijvoorbeeld bezig met
het thema eenzaamheid, aangezien dit

een erg groot en groeiend probleem is
onder jongeren.
Ik hoop dat we elkaar in het nieuwe
jaar kunnen ontmoeten en dat het
buurtfeest en de buurtbarbecue in
2021 gewoon door kunnen gaan! Ik
kijk ernaar uit om mij in te zetten voor
de buurt.
Hartelijke groet,
Marretje Oomen
h.t. Praeses Vereniging der
SSR-Leiden

Uitbreiding SSR-Leiden afgerond
In 2017 kocht SSR het pand aan de Utrechtse Veer 3, de voormalige opslagloods van Piet en
Burt Groenewegen. Na hun overlijden kreeg SSR het eerste kooprecht, gezien het goede
contact dat de vereniging altijd met de gebroeders had. Meneer Groenewegen nodigde
altijd bestuursleden van SSR uit om met hem in de zon te zitten.

N

a de aankoop zijn we in eerste
instantie bezig geweest met
geld inzamelen, ontwerpen
maken en vergunningen aanvragen.
Dit duurde een stuk langer dan eerst
werd gedacht. Twee jaar later, vorig
jaar in oktober, is uiteindelijk de
verbouwing van het pand begonnen.
In de loop van 2020 werd de ruimte
omgebouwd tot nieuwe borrelzaal.
Door de coronacrisis heeft de bouw
enige vertraging opgelopen, maar
sinds de zomer is de zaal af en is deze
in gebruik.

Groenewegenzaal
Vanaf de voormalig grootste zaal, de
Van Wijkzaal, loopt nu een trap naar
beneden naar de nieuwe zaal. Hier
staat een heel mooie, grote bar met
daarachter een grijze tegelmuur. Achterin de zaal zijn ook nog een mannenen een vrouwentoiletblok gelegen. De
zaal is bedoeld voor zowel borrels als

dixo’s (dansfeesten). De zaal heeft,
geheel toepasselijk, de naam Groenewegenzaal gekregen. Er passen ruim
200 mensen in, maar voorlopig zal die
capaciteit nog niet worden benut. Op
dit moment is SSR dicht en zolang het
coronavirus nog onder ons is, wordt er
uitsluitend zittend aan tafels geborreld, op anderhalve meter. Rondom de
hele zaal zijn bierrails bevestigd aan
de wanden. Als we weer open kunnen
geeft deze plaats aan 267 drankjes (of
lege glazen natuurlijk)!
Afgelopen jaren is onze vereniging
gegroeid en op dit moment hebben
we ruim 900 leden. Hiervóór pasten
er slechts 300 mensen in het pand,
dus de capaciteitsuitbreiding was zeer
welkom. In de voormalige loods is
nu een soort doos-in-doosconstructie
gebouwd, zodat de buren straks geen
last hebben van het geluid als we weer
kunnen borrelen en dixoën. Er is een
enorm dikke binnenmuur gebouwd en

daarnaast zit er nog ruimte tussen de
binnen- en buitenmuur. Dit zorgt er
wel voor dat de zaal een stuk minder
groot is dan de voormalige loods. De
constructie heeft veel ruimte gekost,
maar zorgt er wel voor dat we ons
geen zorgen hoeven te maken voor
geluidsoverlast.

Nieuwe mensa
Boven de nieuwe zaal moet ooit onze
nieuwe mensa en keuken komen. In
eerste instantie was het doel om dat dit
jaar af te hebben. Door de coronacrisis
komt er echter een heel stuk minder
geld binnen bij SSR. Men vindt het
op dit moment een té groot risico om
zoveel geld te steken in een nieuwe
mensa. De bouw van deze nieuwe
ruimtes zal dus nog even op zich laten
wachten. Wij kijken het meest uit naar
de afwasmachine die we dan krijgen!
Marretje Oomen
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Kunst in het Singelpark
Onder het motto WELKOM IN LEIDEN !? is op 30 oktober door de Vrienden van het Singelpark een tentoonstelling van vijf hedendaagse kunstwerken geopend. Twee daarvan
staan in onze wijk, te weten de Wachttoren in het Plantsoen en de Cage op de Plantage.

K

ennelijk heeft het project een
lange voorbereidingstijd gehad en had de gemeente aardig wat tijd nodig om de vergunning
te verlenen, maar niemand heeft eraan

gedacht om de bewoners er eens bij te
betrekken. Wij, Vereniging Het Plantsoen, werden door de Vrienden van
het Singelpark geconfronteerd met
een kant en klaar plan waar we ja, ja

Hartekreet
Iemand, zijn/haar naam is onbekend gebleven,
Heeft met boze letters
KUT KARONA op een muur geschreven.
Al is de spelling niet correct,
Het is wel een vlag die de lading dekt.

Door Anne Hofstede
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of ja op konden zeggen. Voor de vorm
zouden we nog mee mogen denken
over de plaats waar de Wachttoren zou
komen te staan. Maar heus, hij staat
precies op de vooraf uitgekozen plek.
Kortom, participatie à la Leiden.
In de informatiebrochure van de
Vrienden wordt de gedachte achter het
project als volgt uitgelegd.
Leiden is het bolwerk van vrijheid en
een toevluchtsoord voor mensen van
verschillende religies en andersdenkenden. De vrijheid moest worden beschermd door singels en stadswallen.
De kunstwerken zijn een eigentijdse
bespiegeling hierop.
Over de Cage valt onder meer het volgende te lezen: ‘Cage doet denken aan
een huis, een veilig toevluchtsoord.
Tegelijkertijd zijn de aanvallen van
buitenaf niet te ontkennen, waarmee
het bouwwerk ook een symbool van
verzet en onafhankelijkheid lijkt te
zijn geworden.’
Over de Wachttoren wordt opgemerkt
dat deze een vereenvoudigde versie
van een wachttoren is zoals die in de
voormalige DDR langs de grenzen
stonden. De basis van de toren is afgeschermd door een hek, met draaiende
stekels, die alle menselijke huidskleuren hebben. Zo plaatst de kunstenaar,
aldus de brochure, vraagtekens bij de
manier waarop mensen waar ook ter
wereld hun eigen ideologie, religie of
denkbeelden proberen te beschermen.
Omdat Leiden zich profileert als stad
van vluchtelingen, is de tentoonstelling mede bedoeld voor vluchtelingen.
Ik denk dat die vluchtelingen raar
staan te kijken bij de kunstwerken
die in onze wijk zijn geplaatst en die
duidelijk staan voor het vraagteken in
de dubbelzinnige titel van de tentoonstelling.
Een wachttoren, symbool van onderdrukking, en een kooi. Ben je daar net
aan ontvlucht en krijg je te zien dat
wij hier in Nederland deze symbolen

van nare regimes koesteren en ze zelfs
trots tentoonstellen.
De makers van de tentoonstelling
hebben zich de mogelijke schrik van
vluchtelingen wel ingedacht, maar
denken die te voorkomen met een
begeleidende app.
Ach, zou elke vluchteling die app beschikbaar hebben en de taal voldoende
begrijpen?
En zelfs als dat wel het geval zou zijn,
zou hij of zij dan het jargon begrijpen
waarmee de hedendaagse kunst aan de
man moet worden gebracht?
Maar, even afgezien van een bezoekende vluchteling, hoe ervaren de
andere bezoekers en de bewoners van
het Plantsoen en Plantage de kunstwerken?
Van de reacties die ik tot op heden
vernomen heb zijn er enkele positief

of neutraal, waarbij dan ook meetelt
dat het kunstwerk er maar drie jaar zal
staan.
De Wachttoren wordt door verreweg
de meesten gezien als een grimmig
militair object dat nare associaties
oproept en detoneert in het park. De
verklaring dat dit een terugkoppeling is op de voormalige stadswallen
waarop het Plantsoen is aangelegd
gaat mank. De stadswallen dienden
ter bescherming van stad en inwoners.
Objecten die als inspiratie dienden
voor de Wachttoren staan voor onderdrukking.
De akelige stekels die aan het kunstwerk zijn bevestigd, dienen ervoor
om tegen te gaan dat het beklommen
wordt. Ik denk dat een alpinist of
iemand die aan boulderen doet het
kunstwerk gemakkelijk kan beklimmen. Sterker nog, dat het daartoe

uitdaagt. Te hopen is dat er geen
ongelukken zullen gebeuren.
Overigens meen ik dat de symboliek
van de stekels, zoals hiervoor beschreven, erg vergezocht is. Wie zou daar
uit zichzelf op komen?
Ook de uitleg van het kunstwerk Cage
is voor de fijnproevers. Een huis, een
symbool van verzet?
Ik denk dat bijna niemand dat er in
ziet. Ook niet na de uitleg.
Een cynisch grapje is dat de Cage
zich precies tegenover het Exodus huis bevindt, waar gedetineerden in
voorbereiding op hun terugkeer in de
maatschappij het laatste deel van hun
straf uitzitten.
Anne Hofstede,
op persoonlijke titel geschreven

Gekooid maar niet gevangen
Die gedachte drong zich aan mij op toen ik het kunstwerk “Cage” van Joep van Lieshout
zag, dat sinds kort in het Plantsoen is geplaatst.

H

oe goed past dit beeld
in het huidige tijdsgewricht. Want sinds
het virus ons teistert, voelen
we ons allemaal een beetje
gekooid. Maar we laten ons niet
vangen.
Het virus heeft ons dit jaar veel
ontnomen, maar in ons hoofd maken we ons voorstellingen
over hoe het komend jaar gaat worden. Wordt het weer als
vroeger of blijven er zaken definitief anders.
Hoe gaat het met ons buurtcafé Plantage? Komt er weer een
maandelijkse buurtmaaltijd?
Met die laatste vraag heeft de Wijkgroep Buur(t)contacten
dit jaar flink geworsteld. Net toen we bezig waren met de
buurtmaaltijd van maart kwam het bericht dat de complete
horeca moest worden gesloten. De buurtmaaltijd kon derhalve geen doorgang vinden.
En ook de maanden daarop bleek het niet mogelijk om een
buurtmaaltijd te organiseren. Daarna braken de zomermaanden aan. Het virus leek op de terugtocht en met zijn
allen genoten we van een prachtige zomer.
Maar bij de Wijkgroep bleef de twijfel hangen of het verstandig zou zijn om in september weer te starten met een
buurtmaaltijd. Want er bleven toch beperkingen van kracht.
Het unieke karakter van de buurtmaaltijd is om met zijn
allen aan lange tafels te zitten en samen te eten. Proeven
van mooie gerechten, gemaakt door buurtgenoten.

Maar dit aan lange tafels zitten
bleef echter, door de nieuwe regels, onmogelijk. Tafels moesten
gescheiden zijn en er mocht maar
een beperkt aantal mensen uit
verschillende huishoudens aan
tafel zitten.
Daarnaast bleef de gedachte
knagen dat veel deelnemers tot de oudere risicogroep
behoorden.
Wat te doen? We besloten om nog maar even te wachten
met het opstarten van een nieuwe buurtmaaltijd. Tezelfdertijd begon Marlous met de Makkelijke Maaltijd op Maandag. Toch gezellig samen eten, met alle beperkingen, voor
een redelijke prijs.
En toen begonnen het aantal besmettingen weer te stijgen.
En moest de horeca opnieuw dicht. De Wijkgroep denkt
dat dit nog zeker tot in het nieuwe jaar zal duren. En daarna
zullen er opnieuw beperkingen zijn in de horeca.
En dan komen we als Wijkgroep tot de conclusie dat het
nog wel even zal duren voordat er weer een ouderwetse
buurtmaaltijd gaat komen.
We zijn dan wel een beetje gekooid, maar gevangen zijn
we niet. We laten ons er niet onder krijgen en we hopen in
de loop van volgend jaar weer samen aan tafel te kunnen
zitten.
Herman Scholten
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BEER, de logeerhond (nog vóór coronatijd)
Het weer blijft maar mooi en de herfstkleuren zijn overweldigend. Lopen met Beer, onze
logeerhond, is dus een genoegen dat ook mijn man niet kan weerstaan.

D

e bomen in het Plantsoen zijn
rood-en goudkleurig en hebben hun bladertooi nog maar
voor de helft aan de grond afgestaan.
Beer wentelt zich er goedgehumeurd
en met overgave in. Ineens staat hij
stil en ziet aan de kant van het water
een stuk of tien stokoude dames
en heren staan. Hij begrijpt
er niets van. Er is geen beweging meer in hem te krijgen, zo verbaasd is hij. Wij
staan daardoor ook aan de
grond genageld en kunnen
zo het tafereel onbekommerd bekijken. In het water
liggen twee opgetuigde
wherry’s, vol met bonte
kussens. Heel voorzichtig
zet het oude gezelschap zich
in beweging en probeert
zonder nat pak de
boten in te stappen.
Dat is al een hele klus
voor twintigers, laat
staan voor deze hoogbejaarden. Ik speur of
er zich niet een wat jonger exemplaar tussen dit
gezelschap bevindt om
een handje te helpen bij
deze exercitie, maar dat is
niet zo. Wel is er een vrij lange,
oudere heer, helemaal kromgetrokken, die merkwaardig behendig, de
anderen de boot in helpt. “Dat doet u
heel elegant”, roept mijn man. “Roeit
u vaak met dit gezelschap?” De man
beaamt dat en posteert zich als laatste
in de boot. “Lekker weer, we roeien
de hele stad rond, vandaag”, roept hij
ten afscheid. Het gezelschap heeft de
roeispaan alweer ter hand genomen
en met een verrassend krachtige slag
verdwijnt het de singel op. Beer vat
eindelijk moed en blaft ze vrolijk achterna. “Dat zouden wij eigenlijk ook
moeten doen, een beetje roeien in de
singels, zou goed voor ons zijn!”, zegt
mijn man. Ik beaam dat, maar zie het
ons nog niet direct doen. Hij zwemt
iedere dag, dus híj heeft dat niet
nodig. “Als we nou, ook als de hond
níet bij ons logeert, gewoon een beetje

wandelen, elke dag, in dit park.” “Dat
doen we toch niet,” want er is altijd
wel een smoes om het niet te doen,
denk ik, terwijl ik het zeg.
Beer verkneukelt zich ondertussen
in de koperkleurige blaadjes, draait
in het

rond,
hetgeen
betekent dat
de grote boodschap er aan komt en
presteert. Krabt daarna hevig met de
achterpoten, zodat de boodschap niet
meer tussen de blaadjes te vinden is
en ik enige kubieke meters blad in het
poepzakje moet proppen in de hoop
(sic!) dat het gezochte erbij inbegrepen is.
Beer heeft ondertussen twee kleinere
soortgenoten ontdekt en gaat hevig
verbaal te keer. We spreken hem vermanend toe en mijn man verontschuldigt zich tegenover het andere baasje:

“Hij krijgt prozac, maar we zijn het
vanmorgen vergeten, dus hij kan wel
een beetje agressief overkomen.” Het
andere baasje lijkt nu hevig geïnteresseerd.” Ik geef uitleg: “Mijn dochter,
de eigenaresse van de hond, gaat met
hem naar een bekende hondenpsychiater in Wageningen, die schrijft
dat voor en we denken
dat het helpt. Dat is
natuurlijk wel beter in
haar huishouden met
twee kleine kinderen. Hij krijgt
ook nog drie
andere pillen
voor allerlei
allergieën
en kwalen.
Mijn dochter
geeft ze altijd
keurig mee
in zo’n medicijndoosje met
vakjes voor elke
dag. We geven
het hem in een
stukje tartaar, dan
merkt hij niet dat hij
pillen slikt.”
Het klinkt tamelijk bizar,
vind ik, terwijl ik dit uitspreek. Het andere baasje, een
lieve middelbare dame, kijkt helemaal niet verwonderd en openbaart ons het heugelijke feit, dat haar
ene kleine hondje net nieuwe lensjes
heeft gekregen in de dierenkliniek in
Utrecht. Wij staan, om in dierentermen te blijven, hierbij vergeleken, dus
iets minder voor aap.
Dit alles wordt besproken onder de
herfstbomen die het nog warme zonlicht steeds meer toelaten. Het is om
heel gelukkig van te worden.
Maar Beer is alweer door, ontwijkt
behendig een paar fietsers en spoedt
zich naar huis. Hij weet dat er een
stukje tartaar op hem wacht, want
hij heeft zijn prozac nog niet gehad
vandaag.
Aukelien van Hoytema
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Interview Hans van der Reijden

Karels Bio Friet 21-11-2020
“Je moet de wedstrijd winnen, je wilt de beste zijn en daar moet je voor strijden”. Hans van
der Reijden, de man achter Karels Bio Friet op de Sint Jorissteeg, is gepassioneerd voor zijn
vak. Hij runt ook niet zomaar een snackbar: de ingrediënten van zijn veelal huisgemaakte
snacks zijn allemaal afkomstig van duurzame, biologische landbouw. Hans zijn winkel is hiermee uniek als snackbar in Leiden.

T

erwijl de klanten gemaskerd
in- en uitlopen, en conform de
maatregelen tegen een zeker virus buiten op hun bestelling wachten,
zit ik comfortabel bij de ingang van
de keuken op een kruk naast een grote
warme ketel. Tegenover mij zit Hans,
een hippe zestiger met alpinopet en
designbril. Achter mij sist het zuiver
plantaardige vet waar kilo’s
biologische friet in worden
ondergedompeld. Overal
hangen led-gloeilampen die een
sfeervol
warm

licht verstrooien; hier geen kille tl-balken zoals in de gemiddelde snackbar.
Op zijn vraag wat ik zelf zou willen
eten, hoef ik niet lang na te denken:
een portie friet met (huisgemaakte)
truffelmayonaise! En deze gaat er uitstekend in tijdens het interview. Dan
maar af en toe met volle mond praten.
Hans is opgegroeid ‘in de drank’,
zoals hij zelf aangeeft. Zijn vader
was distillateur en
groot-

handelaar in diverse dranken, op
het Utrechtse Veer. Op een gegeven
moment mocht het bedrijf daar niet
meer blijven van de gemeente. Hans
was toen 18 jaar oud en durfde het
niet over te nemen van zijn vader. Hij
is de horeca ingegaan en had onder
meer twee cafés en kookte in diverse
restaurants. Sinds vier jaar (2016) runt
hij Karels Bio Friet op de hoek Sint
Jorissteeg/Hogewoerd, waar vroeger
Slagerij Bolle zat. Daarnaast heeft hij
nog twee karren voor op de markt en
voor festivals en feesten.
Maar het is
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niet alleen friet wat de klok slaat, al
doet zijn bedrijfsnaam dat misschien
vermoeden. “Hamburgers, kroketten,
frikandellen, kipburgers, vegan-burgers, allerlei ‘gekke’ frisdrankjes…
geen cola of Fanta in elk geval”,
noemt Hans. Het is slechts een greep
uit het grote biologische assortiment.
Hij maakt vrijwel alles zelf, ter plekke
in de keuken van zijn winkel. De friet
wordt ook allemaal in de zaak voorgesneden. De aangeleverde aardappels
komen van een biologische aardappelboer in Nieuw-Vennep, ook nog eens
lokaal in feite. Waar het Hans echt om
gaat is duurzame, milieuvriendelijke
voedselproductie.
Ook maakt hij gedurfde snacks zoals
escargot-kroketten. Daar had ik nog
nooit van gehoord. “Dat klopt”, zegt
Hans. “Met dit soort gekke dingen
maak ik ook naamsbekendheid. Ik
verkocht ze een tijd geleden op de
markt en een Fransman kocht gelijk
een hele doos!” Ik vraag naar nog
meer voorbeelden van bijzondere
snacks want dit ‘smaakt’ naar meer.
“Een kroket met pompoen en oude
kaas, een kroket met Leidse kaas, konijn in een bruine saus… het zijn niet
altijd veel bestellingen maar dat wordt
toch redelijk ontvangen!”
‘Vegan’ en biologisch eten is iets dat
vooral sinds het afgelopen decennium
enorm in opkomst is. Mijn vermoeden
dat zijn klantenkring vooral uit jongere mensen bestaat, kan hij dan ook
bevestigen. “Maar zeker in de weekends zijn er toch ook veel mensen van
mijn leeftijd”, geeft de 68-jarige Hans
toe. “Die halen dan vaak een kilo friet
voor de hele familie en daar ben ik
trots op”.
Uiteraard is het in deze tijd onvermijdelijk om te vragen naar wat de
impact van corona is geweest op zijn
handel. In zijn winkel wordt altijd
al veel ‘to go’ afgehaald en ook de
bezorgingen aan huis lopen door. Voor
dat laatste maakt hij gebruik van maar
liefst drie thuisbezorgdiensten, naast
rechtstreekse bestellingen via zijn
eigen website. Maar omdat hij ook aan
veel restaurants levert, die nu allemaal
gesloten zijn, loopt Hans daar wel
inkomsten mis. “Er gaan nu zo’n 600
kilo aardappelen doorheen in de week,
maar normaal is dat vaak meer dan
een ton.”
Hans steekt veel tijd en energie in alles zelf bereiden, van het voorsnijden
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van bergen friet tot het samenstellen
van het uitgebreide snackassortiment.
Sommige producten waar veel vraag
naar is, zoals kalfskroketten en hamburgers, laat hij wel elders bereiden
(bij biologische slagers uiteraard) want
dat zou anders wel heel veel tijd gaan
kosten. “Het makkelijkste is natuurlijk
naar de Sligro rijden en alles inslaan…
maar die producten heeft iedereen
al! Ik wil toch wel bijzondere dingen
blijven maken!”
Vanwege zijn leeftijd merkt Hans wel
dat het werk zwaarder wordt. Maar
hij heeft gelukkig drie vaste medewerksters in dienst in de winkel, jonge
meiden, en daarnaast ook wat flexibele
krachten voor de hand- en spandiensten zoals het opruimen en schoonmaken. Iemand die de zaak zou kunnen
overnemen, heeft hij op dit moment
nog niet. “Misschien verkoop ik het
over een aantal jaar, maar niet zomaar
aan iemand. Niet aan iemand die er
een gewone snackbar van wil maken.
Diegene moet er wel een liefhebberij
van maken en dit een beetje voortzet-

ten. Je kunt het nooit helemaal voor
iemand bepalen maar wel een beetje
sturen. Je wilt er graag je eigen ziel in
leggen”.
Tot slot ben ik benieuwd welke snack
Hans nou zelf het lekkerst vindt en als
klant zelf graag zou bestellen in de
winkel. “Ik hou heel erg van friet”, is
zijn niet al te verrassende antwoord.
“Maar… een halve kip, of kippenpoo
tjes in jalapeñosaus is ook érg lekker!”
Ik hou dat laatste in gedachten voor
als ik een volgende keer iets kom
afhalen, hoewel het frietje met truffelmayo ook zeker voor herhaling vatbaar is! Dan vraag ik hem ook meteen
maar waarom hij de naam “Karel” aan
zijn winkel verbonden heeft en niet
“Hans”. Een goeie vraag waar ik pas
later op kwam…
Voor meer informatie (en bestellingen)
kun je kijken op www.karelsbiofriet.
nl en op zijn Facebookpagina “Karelsbiofriet Leiden”.
Jan Maarten Leentvaar
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Etiquette en omgangsvormen in de
1,5 meter samenleving
Sinds maart dit jaar is de wereld ineens veranderd, ook de buurt waar u woont met betrekking tot sociale omgangsvormen. Wij beginnen er inmiddels aan te wennen maar het blijft
aanpassen en rekening houden met anderen ten einde het COVID19 virus te kunnen onderdrukken.

H

et is een bizarre tijd. Echter, etiquette en goede
sociale omgangsvormen gaan nooit in quarantaine.
Het gebruikelijke begroeten zoals een stevige
handdruk is voorlopig voorbij evenals omhelzen en het
geven van een spontane warme knuffel of een “Brabantse drieklapper”. Alternatieve vormen van het begroeten
van derden en personen niet uit één huishouden zijn een
hoofdknikje, een zwaai, een elleboogtik of footshake. Per
ontmoeting bedenkt u vooraf welke begroeting u past dan
wel voor de gelegenheid gewenst is.
Per 1 december is het dragen van een mondkap in publieke
en openbare ruimtes verplicht en daarbij is een glimlach
bij een ontmoeting gevoelsmatig en optisch toch een beetje
onzichtbaar. In het Openbaar Vervoer was het al verplicht.
In Nederland zijn wij gewend om op c.a. 60 centimeter met
elkaar onderling te communiceren, thans is deze verplichte
minimale afstand meer dan twee keer zoveel geworden,
hetgeen nog steeds heel onwennig is. Mocht men met ferme
passen op u afstappen dan kunt u zelf een stap achteruit
doen of gewoon directief reageren in de trend van “graag
afstand houden!” Houd rekening met de ander en toon

respect. Wandelt u door het Plantsoenpark dan is ook daar
social distancing gewenst. Het park is er voor iedereen, ook
voor joggers en hondenbezitters. Loop desnoods zelf met
een boog om keuvelden mensen heen en daarbij is boos
kijken natuurlijk niet op zijn plaats.
De tijd voor COVID19 komt niet meer terug. Wij moeten
nu veel meer rekening houden met elkaar en ook de oudere
en mindervalide buurtbewoner uit menslievend oogpunt in
de gaten houden. Spontaan aanbieden om boodschappen te
halen en een extra oogje in het zeil houden. Buurtbewoners
kunnen zich eenzaam of geïsoleerd voelen. Bel eens aan de
deur en vraag hoe het gaat, een paar vriendelijke woorden
en interesse tonen kan de dag opfleuren of een lichtpunt
aan het einde van de tunnel zijn. Begroet elkaar op straat,
in de steeg, in het park of in de winkel.
Wie goed doet wie goed ontmoet. Wij moeten dat samen
doen, man, vrouw, jong en oud. Zegevieren met manieren!
Alstublieft nog even volhouden!
Jan Jaap van Weering

Meldpunt zorgwekkend gedrag
Aangezien er door de coronamaatregelen een toename is van mensen met allerlei psychiatrische problemen zoals depressie en die tussen wal en schip dreigen te vallen dit artikel. Zoals
eerder gezegd laten we een beetje naar elkaar omkijken en zie het eventueel melden niet als
klikken maar als het inschakelen van hulp voor diegene.

S

inds kort is er een nieuw landelijk meldnummer Zorgwekkend
gedrag: het nummer 0800-1205.

Mensen die zich zorgen maken over
verward gedrag van bijvoorbeeld een
naaste of een buurman kunnen met dit
nummer bellen. Het meldnummer is
een landelijk doorschakelnummer dat
doorverbindt met het lokaal meldpunt
in de wijk, stad of regio.

‘Het gaat om schrijnende voorbeelden’, weet Henk van Dijk, Landelijk
Programmaleider “Personen met verward gedrag”. ‘Zoals mensen die het
huis laten verloederen of schreeuwt
omdat hij verward en bang is. Of die
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overbuurman die steeds vaker met
blote voeten op straat loopt. Vaak gaat
het om een stapeling van problemen.
Iemand heeft schulden, is dakloos of
dreigt door verlies van een dierbare de
grip op zijn of haar leven te verliezen.’

Luisterend oor of advies
‘Naasten of omwonenden weten vaak
niet waar ze met hun zorgen over een
verward persoon terecht kunnen’,
zegt Henk. “De politie wordt veelvuldig gebeld. Regionale en lokale
hulpnummers zijn niet bij iedereen
bekend. Met één landelijk nummer,
dat naar die nummers doorschakelt,
kan de melder de hulp krijgen die hij/

zij nodig heeft.’ ‘Het gaat dan om het
bieden van een luisterend oor of het
geven van advies. En als nodig is om
het regelen van hulp voor degene over
wie de melding wordt gedaan. Misschien heeft die persoon hulp nodig
vanuit de ggz. Of is iemand dement
aan het worden. Zo kan een melding
van verward gedrag het begin zijn van
een hulptraject.’

Minder druk op politie
Met het landelijk meldnummer wordt
de lokale hulpverlening toegankelijker. Volgens Henk snijdt het mes
hierbij aan twee kanten. ‘Het meldnummer werkt in het voordeel van de

politie, omdat die minder vaak in actie
hoeft te komen. Een groot voordeel,
want de politie heeft het al druk genoeg. Maar het landelijk meldnummer
is voor iedereen beter, zeker ook voor
de hulpbehoevenden zelf. Eerder signalen afgeven op de juiste plek levert
sneller hulp op en voorkomt crisis’

Niet-acute zaken
Het nummer 0800-1205 zal nu bij
iedereen bekend moeten worden, stelt
Henk. ‘Zoveel mogelijk mensen moeten weten dat ze dit nummer kunnen
bellen wanneer ze zich zorgen maken
over iemand in de buurt die verward
gedrag vertoont. Henk benadrukt dat
het landelijk meldnummer gaat over
niet-acute zaken. ‘Bij acute crisis of
gevaar moeten mensen nog altijd het

112-nummer bellen of de lokale crisisdienst van de ggz.’

Landelijke dekking

De meeste gemeenten, zo’n 90 procent, zijn via een regionaal of lokaal
meldpunt aangesloten op het Landelijk
Meldnummer. Henk: ‘Met de overige
gemeenten, die nog niet zijn aangesloten, zijn gesprekken gaande om dit zo
snel mogelijk te regelen. Het meldnummer zal ook meer inzicht geven in
de groep mensen met verward gedrag
of met een psychische aandoening, en
de manier waarop zij het best geholpen kunnen worden.’

Bereikbaarheid
De meldpunten zijn bereikbaar
tijdens kantooruren. Belt iemand

met zorgen na de openingstijden van
een meldpunt, dan kan de beller op
werkdagen tot 21:00 uur worden doorverbonden met MIND Korrelatie.
Ook is er de mogelijkheid om bij het
meldpunt een bericht in te spreken,
waarna tijdens de openingstijden
wordt teruggebeld.

Ervaringsverhalen
Tegelijk met het landelijke meldnummer is de bijbehorende website
www.meldpuntzorgwekkendgedrag.nl
gelanceerd. Hierop staan ervaringsverhalen van mensen op meldpunten die
de telefoon aannemen en van mensen
die een melding hebben gedaan. Ook
zijn er adviezen te vinden over hoe het
beste om te gaan met verschillende
typen zorgwekkend gedrag.

Elektrische tram 1911-1960

Stadstram Leiden - Oegstgeest
Geschiedenis
In 1911 werd de Leidse paardentramlijn, die sinds 1909 in eigendom was van de
Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg-Maatschappij (NZHTM), geëlektrificeerd, tegelijk met de
stoomtramverbinding Leiden - Katwijk / Noordwijk.
Verder werd de lijn doorgetrokken van de Plantage naar
de Hoge Rijndijk, bij de Wilhelminabrug. De lijn werd
bovendien grotendeels dubbelsporiggemaakt en kreeg nu
wel vaste halteplaatsen.
In 1915 werd een elektrische tramlijn Leiden Station Oegstgeest Endegeest geopend, die gebruik maakte van de
sporen van de lijn Leiden - Katwijk / Noordwijk. Deze zeer
korte lijn (ca. 1,5 kilometer) was in de beginjaren niet erg
succesvol en werd meerdere keren opgeheven en later weer
in het leven geroepen.
In 1924 werd de Leidse stadstram, op dat moment alleen
bestaande uit de lijn Hoge Rijndijk - Station, opgenomen in
het net van de Blauwe Tram van de NZHTM.
In 1928 werd deze lijn van Leiden Station doorgetrokken
naar Oegstgeest Endegeest. Aanvankelijk reden niet alle
trams vanaf de Hoge Rijndijk door naar Oegstgeest. Sommige hadden hun eindpunt nog op het Stationsplein.
Het Oegstgeester eindpunt van deze lijn werd in de loop der
jaren telkens verplaatst: in 1932 naar de Leidse Buurt, in
1933 naar de Wyttenbachweg, in 1938 naar de Toorenveltstraat. In 1949, na opheffing van de lijn Haarlem - Leiden,
werd het eindpunt verplaatst naar Oegstgeest Kerkbuurt.
De lijn Leiden - Oegstgeest bereikte daarmee zijn maximale lengte van 6 km.
De tram reed in het algemeen met een hoge frequentie van
5 à 6 minuten. In sommige perioden werd om de 7 à 8 mi-

nuten gereden. De dienst was zeer onregelmatig doordat bij
het station Leiden een drukke gelijkvloerse spoorwegovergang moest worden gepasseerd, terwijl de Blauwpoortsbrug vaak geopend was voor het scheepvaartverkeer. In
1955 werd een spoorwegviaduct in gebruik genomen, wat
de regelmaat ten goede kwam.
Op 7 oktober 1960 werd de Leidse stadstram opgeheven,
tegelijk met de tramlijn Leiden - Katwijk / Noordwijk.
Pieter de Jong
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De sneeuwpeer
Sinds 15 januari 2019 staat er een sneeuwpeer (Pyrus nivalisa
Jacq.) tegenover Plantage 16. Deze sneeuwpeer is afkomstig
uit de (tijdelijke) kweektuin van de Vrienden van het Singelpark, die sinds begin 2013 vlak bij het Centraal Station was
ingericht.

I

edereen kon planten aan de tuin
geven die zo mogelijk later een
plaats zouden krijgen in het Singelpark. Met een groot aantal planten en
bomen is dat in de loop der jaren ook
gebeurd, dus ook met deze sneeuwpeer. Een stek van de sneeuwpeer in
de Hortus Botanicus is in 2013 door
de profect van de Hortus Botanicus,
Prof. Paul Keßler, aan de Vrienden geschonken. In de kweektuin is er goed
voor gezorgd en hij was inmiddels
uitgegroeid tot een boom. Dat was het
goede moment om hem op een andere
plek te planten. In het plantsoen van
de Plantage dus.
De sneeuwpeer is een bladverliezende
boom die tot 10 ȧ 12 meter hoog kan
uitgroeien. Of dat op deze plaats zal
gebeuren moeten we afwachten. Het
opnieuw verplanten heeft hij heel
goed overleefd. In 2019 vormde hij
zelfs al enkele bloemetjes en in dit
voorjaar van 2020 heeft hij heel veel
bloemknoppen. Omdat deze boom in
de eerste zomer na de aanplant veel
water nodig had overwoog ik iedere
week hem een volle emmer te geven.
Ik kocht een emmer en vroeg bij de
bewoners van Plantage 16 of ik de
emmer daar mocht achterlaten en elke
week daar weer mocht vullen. In het

pand is Exodus Nederland gevestigd,
de organisatie die huisvesting biedt
aan mensen die na een gevangenisstraf vrij komen en met begeleiding
aan een nieuwe toekomst willen
werken. Toen ik voor het eerst water
haalde en vertelde waarom ik dat
deed, ontfermde een bewoner zich
over de emmer. Hij zorgde zelf de
hele volgende zomer heel goed voor de
boom! Dankzij hem is de boom goed
aangeslagen.
Hoe komt de sneeuwpeer eigenlijk aan
de wetenschappelijke naam. Pyrus, de
geslachtsnaam, komt oorspronkelijk
van een onbekend oud plantengeslacht; nivalis betekent sneeuw. Veel
sneeuw heeft deze boom sinds de
aanplant niet gehad en mogelijk krijgt
hij dat ook niet de komende jaren.
Zoals het er naar uitziet deert hem dat
niet. Het Jacq. achter de wetenschappelijke naam slaat op Baron Nikolaus
Joseph von Jacquin (1727-1817). Hij
gaf de sneeuwpeer zijn wetenschappelijke naam en zoals gebruikelijk
wordt naam van de naamgever aan de
geslachtsnaam toegevoegd.
Maar wie was deze Von Jacquin
en wat was zijn relatie met Leiden?
Hij werd op 16 februari 1727 in

Leiden geboren en studeerde medicijnen in Leiden. Zoals toen gebruikelijk was kruidkunde een bijvak bij
de studie medicijnen. Dat verklaart
waarschijnlijk zijn belangstelling
voor planten. Na zijn studie in Leiden
verhuisde hij naar Parijs en Wenen. In
Wenen werd hij hoogleraar plantkunde
en chemie was en toen tevens ook directeur van de Hortus Botanicus daar.
De Sneeuwpeer is een wilde perensoort en komt oorspronkelijk uit
Centraal en Zuid-Oost Europa . Hij
werd in 1812 in Duitsland ingevoerd
en enkele jaren later in de Leidse
Hortus aangeplant. De karakteristieke
donker grijsbruine schors is min of
meer rechthoekig gekloofd en zonder
doorns. De jonge twijgen zijn zilverwit behaard. De onderzijde van het
blad blijft het hele jaar door witviltig
en krijgt in de herfst een donkerrode
kleur. Gelijktijdig met het nieuwe
blad verschijnen in het voorjaar de
viltig behaarde bloemtuilen met witte
bloemen. De bloemetjes hebben zowel
een vruchtbeginsel als meeldraden en
worden door insecten bestoven. De
gelige peertjes zijn erg hard en rauw,
en daardoor niet goed eetbaar. Ze
kunnen rauw of gekookt worden gegeten, ze hebben een milde zure smaak
en zijn daardoor niet goed te eten. Dat
kan wel als ze gekookt worden en ze
zijn ook geschikt voor perencider.
Laten we heel zuinig zijn op deze
‘Hortus sneeuwpeer’ zijn en er goed
voor zorgen.
Rinny E. Kooi
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De veertuin op het Co-Snookerplein
Beste buurtbewoners, graag stellen we ons even voor!

Wij zijn Vivienne Aerts en Ted Steinebach
en wij zijn de trotse bewoners van Utrechtse Veer 34

V

ivienne is vocalist en componist, heeft aan het befaamde
Berklee College of Music in
Boston gestudeerd en zong in bekende
jazzclubs zoals The Blue Note en The
Jazz Standard in New York, maar ook
festivals zoals Umbria Jazz, North Sea
Jazz en Middelheim Jazz zijn voor
haar geen onbekend terrein. Los van
uitvoerend muzikante is zij mede-director van het Effortless Mastery
Institute aan Berklee in Boston.
Ted is patissier; ooit begonnen als
banketbakker, waarna doorgegroeid
van Huis ter Duin, naar restaurant-patissier bij Eleven Madison Park*** in
New York: een drie sterren restaurant
en op dat moment bekroond werd tot
‘Het beste restaurant ter wereld’.
De afgelopen jaren werkten wij samen
aan onze ‘Vervool’ shows waarbij we
muziek, kunst en desserts combineren
in een multi-sensorische ervaring.
Terwijl Ted een expressionistisch
schilderij van dessert ingrediënten
maakt, creëert Vivienne een ’soundscape’: geluiden en muziek die klinken
als de bewegingen en vormen die op
het ’schilderij’ verschijnen. Na deze
shows mag het publiek het kunstwerk
opeten. Deze shows hebben ons op de
meest gekke plaatsen gebracht: Veelal
in New York, maar ook op de Japanse
televisie, in Museum de Lakenhal,
in Duitsland voor het wereldrecord
‘grootste eetbare schilderij’ voor 1500
mensen publiek en vele andere toffe
projecten. Ben je benieuwd hoe zo’n
schilderij eruit ziet? Als je bij ons naar
binnen kijkt, zie een je ‘oneetbare’
versie aan de muur hangen! Maar je
kan ook op www.vervool.com kijken.

Initiatief Veerplein
Door ons werk verdelen wij onze tijd
dan ook tussen de twee wereldsteden
New York en Leiden, waar we altijd
weer blij zijn om onze lieve buurtjes
en familie te zien.
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Vanwege reisrestricties
zijn we sinds maart
echter full-time in
ons huisje in Leiden
te vinden. Dit heeft er
voor gezorgd dat we
onze buurt en buren
nog beter hebben
leren kennen en een
hoop nieuwe vrienden
hebben gemaakt. We
hebben ook de vorderingen rondom het
Singelpark op de voet
gevolgd en heten alle
bezoekende wandelaars
van de Singelpark route
welkom in onze buurt.
Natuurlijk hopen we dat na de laatste
loodjes van het Singelpark onze buurt
nog mooier zal worden dan hij al is.
Daarom hebben we ons met enthousiasme laten horen op de onlangs
georganiseerde informatieavond op
het Co-Snookerplein, door middel
van een heuse powerpoint presentatie
waarin we duidelijk wilden maken dat
onze voorkeur voor het ‘Veerplein’
uitgaat naar een vier-seizoenen-tuin.
We willen ons namelijk hard maken
voor een plein wat 4 seizoenen lang
een oase van natuur en rust is (zegge:
de rust van een hofje en de beplanting
van een Piet Oudolf tuin, maar dan
openbaar), die geheel in lijn is met
het vergroenen van de stad als geheel,
maar ook onze buurt een groenere
entree geeft wat mooi aansluit bij de
rest van het Singelpark.
We hebben inmiddels contact gehad
met de werkgroep vanuit de gemeente
die gaat over de ontwikkeling van het
Veerplein en zij zijn enthousiast over
het idee om het pleintje, maar ook
bijvoorbeeld de Veerstraat stevig te
vergroenen!
Ook hopen we het Veerplein echt van
de bewoners te maken. Zou het niet
ongelofelijk leuk zijn om een groep
buurtbewoners bij elkaar te krijgen die

groene vingers hebben, maar misschien geen tuin, of meer willen leren
over tuinen? Met deze groep zouden
we willen kijken of het mogelijk is
om zelf een ontwerp in te dienen (als
ik hardop mag dromen, zou ik dus
Piet Oudolf willen vragen of hij een
ontwerp kan maken) het Veerplein zelf
aan te planten (de gemeente koopt dus
de planten in), en dit zelf te ‘onderhouden’. Met onderhoud moet je niet
denken aan een wekelijkse verplichting, maar misschien een zaterdag per
seizoen waarin we de handen uit de
mouwen steken om de ‘tuin’ klaar te
maken voor het volgende seizoen.
Denk je nou: Ik vind het leuk om
buiten te zijn, met natuur in de weer
te zijn en als buurtgemeenschap zo’n
initiatief tot een succes te maken, dan
horen we graag van je! Let op: je hoeft
je nog niet ergens aan te committeren, we willen enkel weten of er in de
buurt genoeg enthousiasme is om zo’n
initiatief succesvol te laten verlopen.
Je kan je aanmelden op
secretaris@hethoogstewoerd.nl
Leuk om kennis te maken en we zien
elkaar hopelijk gauw in de buurt!
Groetjes van jullie buren van UV34,
Vivienne & Ted

Handige en belangrijke
telefoonnummers

Gelukkig
Nieuwjaar

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

Prijspuzzel
Sp. kust- spaarpunt papierplaats
snippers

1

niet meer
actief

geluidvan één
werend
punt
materiaal uitgaand

bijwoord

werkelijk

domkop

voetbalspeler

6
drang

stoten

3
wielerbaan

Dierenhulp
Dierenambulance
Dierenpolitie

4
muzieknoot

glad

familielid

weerklank
denkbeeld
onenigheid

district

lijfeigene

onscherp

sleeën

religie
geweldig
goed
merk

7

bengel

speciale
kennis

8

radium
(synbool)

brief

sterke
lichtstraal

opmerken

harde
schop

boom
dikhuid

9

5

dommerik

onlinegesprek

bewijs

sierplant

platina
(symbool)

aanwijzend
vnw.

riv. in
Duitsland

Turkse
heer

huivering

ondergeschikte
er goed
uitzien

namelijk
(afk.)

deel van
België

1

deel v.h.
oog

luitenant

2

2

3

4

5

6

7

8

René Verdel (onze wijkmanager
gemeente)
071 516 7809
Afvoer oude elektrische apparaten
Kringloopbedrijf Het Warenhuis
071 5240060

ontkennend
antwoord

niks

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

9 10 11 12 13 14 15

Stuur de oplossing op naar: voorzitter@hethoogstewoerd.nl
Onder de goede oplossingen wordt een fles wijn verloot.

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 Zorgwekkend gedrag 0800 1205
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!

35

Woensd
ag

17 februari
20.00 uu

r

Uitnodiging

Jaarvergadering
B u u r t c o m i t é H o g e w o e r d e.o .
Beste buurtgenoten,
Op 17 februari i is de jaarlijkse jaarvergadering weer gepland.
Door de huidige corona maatregelen is het nog onzeker of deze
vergadering door kan gaan.
We zullen u in februari nader informeren als u zich aanmeldt.
Wel willen we u vragen in verband met de genoemde maatregelen
om u in te schrijven als u aanwezig wilt zijn. Dit kan uitsluitend door
het sturen van een e-mail aan secretaris@hethoogstewoerd.nl
onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en met hoeveel
personen u zou willen komen.
Indien de vergadering niet plaats kan vinden informeren wij u
daarover via de mail.
Eventuele jaarstukken kunnen indien u daar interesse in heeft dan
aan u worden gemaild.
Wij hopen op uw inschrijving!

