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Cartoon door Maarten Wolterink

Van de voorzitter

Beste buurtgenoten,

Het thema van het buurtfeest van 28 juni jl., “een goede buur(t)”, is door de komst van 
velen van u, het mooie weer en de niet geringe inspanningen van de vele mensen die 
zorgden dat alles op rolletjes liep, meer dan waargemaakt. 
Het was een bijzonder genoeglijke dag waar velen elkaar gesproken hebben. Ook 
de muziek, The Really Big Band en daarna de zangeres Linda Tulen, werd weer zeer 
gewaardeerd, evenals de andere activiteiten en de gevarieerde hapjes en drankjes. Veel 
dank aan allen, en dat zijn er veel, die aan een zeer geslaagd feest hebben bijgedragen.

Evenals het jaarfeest in juni is aan het einde van de zomer een gedeeltelijke bestuurswisseling 
een traditie geworden; SSR kiest jaarlijks een nieuw bestuur waaronder een praeses die 

wij graag ook in ons bestuur opnemen. Onze hartelijke dank aan Ashley Degryse voor haar bijdrage en de geboden 
gastvrijheid en een even hartelijk welkom voor Marliese Vollebregt. Op onze komende jaarvergadering (met drankje 
na afloop) op 13 januari 2016 om 20.30 uur op SSR, Hogewoerd 108, hopen wij u te mogen begroeten en kunt u 
met haar kennis maken.

Vorig jaar rond deze tijd berichtte ik u over de afvalcontainers op het Levendaal. Kort geleden is het Levendaal 
een week afgesloten geweest om het wegdek te vernieuwen en ook een begin te maken met het onder de grond 
werken van de bovengrondse containers die voor de ‘Dirk’ stonden en nu weer staan, maar dan op deksels op de 
al gegraven putten. Het nieuwe asfalt lijkt nog stiller. De ondergrondse containers moeten nog komen en wij zijn 
benieuwd of later ook de ondergrondse containers die nu in de buurt van de benzinepomp aan de overkant staan, 
zoals vorig jaar is toegezegd, naar de kant van de supermarkt gaan.

Eerder berichtte ik u ook over de langdurige kwestie van de schepen in de Nieuwe Rijn. Hoewel de gemeente 
er nog van af kan wijken, heeft de Commissie Bezwaarschriften besloten de bezwaren van de klager Sleepdienst 
Groenen, de eigenaar van de boten, gegrond te verklaren en de andere bezwaren, waaronder die van ons en andere 
buurtgenoten, af te wijzen. Het blijkt inderdaad dat er in het verleden al toezeggingen door de gemeente zijn 
gedaan aan Groenen die niet zijn nagekomen. Wat er nu gaat gebeuren is nog ongewis, maar mij lijkt het duidelijk 
dat de boten er nog wel een tijd zullen liggen.

Sommigen van u waren ook aanwezig op een van de avonden over de plannen voor de bruggen voor het Singelpark. 
Over het algemeen was er veel waardering voor het ontwerp ervan. Met de bewoners van de woonboten aan de 
Utrechtse Veer wordt goed overlegd door de gemeente.

De voorlopig belangrijkste ingreep op verkeersgebied, de ‘Centrumroute’ van de Jan van Houtbrug naar het Centraal 
Station via onze wijk, de Hooigracht en de Langebrug, staat ons nog te wachten. Er gaan onvermijdelijk dingen 
veranderen. 
Het is een ambitieus plan van de gemeente waar veel aandacht aan besteed wordt en er zijn, per onderdeel van het 
voorgestelde tracé, nogal wat voorlichtingsavonden geweest over de voorgenomen veranderingen waar uitvoerig en 
tot in detail over gesproken kon worden. Deze avonden zijn in de Stadskrant en per ‘bewonersbrief ’ aangekondigd. 
Over het algemeen waren er helaas heel weinig bewoners bij de avonden over ‘ons’ stuk van het tracé en slechts iets 
meer bij de avonden over het volgende stuk, waaronder de Hooigracht. 

Deze ‘bewonersbrieven’ lijken niet altijd goed bezorgd te worden en daar zullen we zeker proberen wat aan te 
veranderen maar los daarvan krijgen wij wel de indruk dat de plannen voor de centrumroute goed doordacht en 
zorgvuldig zijn en tot een verbetering van de doorstroming kunnen leiden. Dat neemt niet weg dat er bij ieder plan 
mensen zullen zijn die het er niet mee eens zullen zijn.
 
Voor alle duidelijkheid en om eventuele misverstanden te vermijden moet ik ten eerste benadrukken dat wij in 
principe ons best doen voor het belang van de buurt en ten tweede dat het uiteindelijk de gemeente is die bepaalt 
wat er gaat gebeuren, nadat er over het algemeen best goed geluisterd is, en dat wij het graag tijdig van u horen als 
er voornemens zijn waar u bezwaren tegen hebt.
 

De verkeersplannen rond de Plantage zijn een voorbeeld; het eerste plan vonden we bijzonder gevaarlijk en dat is 
dankzij een artikel in het Leidsch Dagblad vervangen door plan twee met andere bezwaren. Ook daartegen hebben 
enkele wijkbewoners en wij bezwaar gemaakt. Bij een gesprek over deze bezwaren heeft de gemeente laten weten 
dat het plan zeer waarschijnlijk wordt ingetrokken.

Volg vooral de berichten over gemeenteplannen in de Stadskrant 
waar meestal ook bij staat tot wanneer er over gesproken kan 
worden. Hoe meer ogen en oren, hoe beter!
 
U kunt ons bereiken per mail via redactie@hethoogstewoerd.nl, 
zoals aangegeven op de binnenzijde van de omslag van ons blad, 
Het Hoogste Woerd, en natuurlijk kunt u ook een briefje bij een 
van ons in de bus doen.

Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig 2016!

Met feestelijke groet,

Rob Erdbrink



6 7

door Selma Barnard

Voorwoord van een buurtbewoonster
door Esther Behrendt

“Een goede buur(t)…”

Dat was het thema van het buurtfeest afgelopen 28 juni. Onder het genot van mede 
door buurtbewoners verzorgde lekkernijen werd dit thema belicht. Een verslag van 
deze feestelijke aangelegenheid vindt u verderop in deze krant. Een mooi thema en 
compleet actueel gezien de huidige ontwikkelingen in het zorgstelsel. Samengevat: 
de betaalde zorg is te duur geworden en we moeten meer kunnen rekenen op onze 
directe omgeving voor hulp en ondersteuning. Vandaar dus ook dat de gemeente 
lokale projecten ondersteunt die gericht zijn op het ‘samen’, ‘voor elkaar’ en ‘met 
elkaar’ ervoor te zorgen dat mensen kunnen blijven meedoen in de maatschappij. 
Het project ‘Burenhulp’ dat in 2014 hier in de buurt is gestart is daar een goed 
voorbeeld van (zie het artikel verderop).  

Lukt het niet met hulp vanuit de omgeving om grip te krijgen en de problemen de baas te worden, dan moet er 
aangeklopt worden bij het sociaal wijkteam. Maar weten mensen wel de weg? Ik hoop het.

In mijn werk heb ik dagelijks te maken met de mensen die voor korte of langere tijd extra ondersteuning nodig 
hebben. Mijn ervaring is dat de gang naar zowel informele als formele hulp vaak al een brug te ver kan zijn. 
Überhaupt (h)erkennen dat je hulp nodig hebt is vaak al een hele opgave. Hoe kom je dan toch zo ver? Juist ja, met 
behulp van je omgeving: goede buur of verre vriend. Vandaar dat ik dit thema een bijzonder warm hart toedraag. 

Ik moet eerlijk toegeven dat ik ook wel eens vergeet dat ik buren heb… En jammer genoeg laat het weer het in 
deze periode niet echt toe op ons bankje voor het huis te gaan zitten en de buurtbewoners die langs wandelen 
vriendelijk te groeten in het voorbijgaan. Dat zal even moeten wachten tot het voorjaar (de Leidse Lenthe-thee van 
het afgelopen buurtfeest zal dan toch nog wel drinkbaar zijn?) Wel ben ik me - mede dankzij dit thema - meer bewust 
van het feit dat er misschien wel in de buurt iemand kan zijn die net dat zetje in de rug nodig kan hebben, weer of 
geen weer!

Rest mij nog een aantal complimenten uit te delen: Aan iedereen die - direct of indirect - een bijdrage levert aan het 
buurtcomité. Het resultaat van hun inspanningen ligt hier voor u. En aan u, buurtbewoner. Het resultaat daarvan 
ziet u in uw nabije omgeving. Chapeau!

Met een hartelijke groet vanaf het Levendaal!

UITNODIGING

Beste buurtbewoners, het bestuur van de stichting Buurtcomité Hogewoerd en omgeving hoopt u op bovenstaande 
datum om 20.30 uur te ontmoeten in de benedenzaal van studentenvereniging SSR, Hogewoerd 108. Zet het alvast 
in uw agenda!

Tijdens de jaarvergadering zal de voorzitter het afgelopen jaar bespreken en u op de hoogte brengen van de zaken 
die onze buurt aangaan en de plannen voor het komende jaar onthullen. De penningmeester, Rineke Ramakers licht 
u in over de financiën.

De definitieve agenda ontvangt u bij de aanvang van de vergadering. Mocht u vinden dat u ook een punt heeft dat 
eigenlijk op de agenda zou moeten staan, dan kunt u dat tot een week voor de vergadering indienen (redactie@
hethoogstewoerd.nl). Het bestuur beslist echter of dat onderwerp ook daadwerkelijk op de agenda komt. 

De heren Willem van Vliet (wijkagent) en René Verdel (stadsregisseur) worden ook uitgenodigd. 

De agenda ziet er voorlopig als volgt uit: 
 • Opening
 • Notulen
 • Terugblik 2015
 • Financieel verslag
 • Vooruitblik 2016
 • Rondvraag

Aansluitend begeven wij ons naar de bar om de avond prettig te besluiten met een aangeklede borrel. 

Wij zien er naar uit ook u op de 13e januari te verwelkomen en met een hapje en een drankje samen een toost uit 
te brengen op het nieuwe jaar. 

Het voltallige bestuur wenst u alvast goede feestdagen en een mooie jaarwisseling toe!

Jaarvergadering en nieuwjaarsborrel op 13 januari 2016
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Met dank aan Jos Hooghuis van Het Gilde

Historisch beeld / Geschiedenis over de wijk
door Joop Gijsman

Column
door Hans Heestermans

In het handvest van 1266 bepaalt graaf Floris het 
volgende: “Een burger die in de stad (Leiden) gevochten 
heeft, zal nooit tegen zijn wil uit de stad verdreven 
kunnen worden noch tegen zijn wil in de stad gehouden 
kunnen worden, wanneer hij in de stad enig bezit heeft 
waarmee hij schadevergoeding zal kunnen geven aan 
het slachtoffer.
 Wie een ander een hand, voet of arm afslaat of 
een oog uitrukt, moet een boete van 10 pond betalen 
en ik zal maken dat dat geld aan de verminkte wordt 
ter hand gesteld. Wie huisvredebreuk pleegt moet een 
boete van 5 pond betalen.” Twee keer huisvredebreuk 
staat dus gelijk aan één uitgestoken oog!

Op 5 april 1571 waarschuwde Rhoelandt van der 
Duun zijn baas, Jhr. Heynrick van der Laen, dat er enige 
geuzen waren geland in Noordwijk. Van der Laen, 
aanhanger van de Spaanse koning, vluchtte daarop 
naar Leiden. Hij beval zijn knecht de bewegingen van 
de geuzen te volgen. Die waren inmiddels naar Katwijk 
vertrokken. Van der Duun volgt hen, maar wordt helaas 
gevangen genomen. Zijn meester weigert een losgeld 
van 400 gulden te betalen. Van der Duun wordt door 
de geuzen meegenomen naar Ierland, ontsnapt en 
komt uiteindelijk op 29 juli aan bij zijn oude meester 
en vraagt uitbetaling van zijn gederfde loon: 3 Vlaamse 
ponden, plus 26 gulden reiskosten en 100 daalders 
als vergoeding voor het levensgevaar waaraan hij was 
blootgesteld. Van der Laen weigert dat, met als flauwe 
smoes dat hij zijn knecht nooit opdracht had gegeven 
om te gaan spioneren en Van der Duun kan niet 
bewijzen dat het wel zo was. De magistraat stelt hem op 
29 december 1572 in het ongelijk.

De Lakenhal is er niet alleen voor de “oude” kunst. De 
opening van de Harteveltzaal in 1890 werd opgeluisterd 
met een zogenaamde invitatie-tentoonstelling. In 
de commissie die mocht bepalen welke kunstenaars 
moesten worden uitgenodigd, zaten 2 jonge Leidse 
kunstenaars: Menso Kamerlingh Onnes (1860-1925) 
en Floris Verster (1861-1927). Dat deze twee invloed 
hadden, blijkt uit het feit dat, naast henzelf, zulke 
jonge schilders, tekenaars en etsers als Breitner, Van 
Looy, Matthijs Maris en Veth op de tentoonstelling 
te zien waren. En in 1893 organiseerde de nieuwe 
(overigens onbetaalde conservator) Kees Verster een 
tentoonstelling met tekeningen van Vincent van Gogh 
en daarna met werk van Jan Toorop. Hoewel niet het 
allernieuwste werk kon worden geëxposeerd, omdat 
dit op een tentoonstelling in Brussel was, bood deze 
expositie nog voldoende revolutionair werk om de meer 
dan 5000 bezoekers (in 5 weken tijd!) een indruk te 
geven welke omwenteling zich in het werk van Toorop 
voltrokken had.

Er zijn soms van die eigenaardigheden in een taal die 
niet zijn te verklaren. Zo schijnen de Leienaars heel vaak 
na een bepaalde uitspraak nog eens en doen te zeggen. 
Stel bijvoorbeeld het volgende: een jongen rijdt met zijn 
vriend op de fiets in de Breestraat. De vriend heeft net 
verkering gekregen. de relatie is zo serieus dat de ouders 
zelfs al met elkaar kennis gemaakt hebben. Toevallig de 
vorige dag. En de vriend vertelt laaiend enthousiast: ’t 
klikte bedeen, gezèèllig, en zinge en danse en doen. 
 Nog een voorbeeld, ook uit de werkelijkheid 
gegrepen. Iemand heeft een grote bewondering 
voor handwerkslieden, vooral voor stukadoors. En 
in opperste adoratie verzucht hij: “Die staan maarr te 
smeerre en doen!”  
 Kinderen vervelen zich soms stierlijk. Ze hangen 
wat in de stoel. Staan dan weer op. Pakken een boek en 
leggen het vrijwel onmiddellijk weer weg. En ze vragen 
uiteindelijk klagend aan hun ouders wat ze moeten gaan 
doen om zich niet te vervelen. Een standaard antwoord 
in Leiden was: “Gaat de kat kietele met ‘n nèiptang”.
 Iemand is net bezig met verhuizen. Na een paar 
dagen komt hij wat oude kennissen tegen die informeren 
of de verhuizing al opschiet. “Zit je al op rree” wordt er 
dan gevraagd. Oftewel: is alles al een beetje op orde. is 
de grootste rommel al aan kant? 
 Ree is de oude vorm van gereed, dus er wordt 
dan zoveel gevraagd als ‘ben je al op het punt dat je 
gereed bent’?

Op de Lange Mare 60 is nu Mangerie De Jonge Koekop 
gevestigd, genoemd naar de aan het huis uitstekende 
loden koe-kop, zwart met een witte bles. 
 Oorspronkelijk, vermoedelijk vóór 1847, zou 
er een leerhandel gevestigd zijn geweest. Daarna zat er 
lange tijd een oliehandel. Nu kun je er gewoon lekker 
eten.

Jugendstil of Art Nouveau is een (achteraf zo 
genoemde) nieuwe kunstrichting die wilde breken met 
de 19e eeuwse neostijlen: neoclassicisme (Korenbrug, 
Hartebrugkerk) en neorenaissance. 

De basis ligt in de Arts-and-craftsbeweging van 
William Morris; het ideaal van samenwerking tussen 
ambachtslieden om mooiere producten te maken dan 
de industriële massaproductieartikelen. Inspiratie werd 
gezocht in de natuur - florale motieven, vrouwenfiguren 
met weelderig gedrapeerd haar - en in exotische 
culturen. 

De term Jugendstil is ontleend aan het tijdschrift Die 
Jugend; Art Nouveau naar een kunstsalon met die naam. 
Wenen kende een eigen “Sezession” (of: Secession), een 
“afscheiding” van de traditionele kunstacademie o.l.v. 
Gustav Klimt. Vooral in België bloeide de nieuwe kunst: 
de Société des Vingt met namen als Ensor, Rodin, Henri 
van de Velde, Signac en de architect Horta; in Nederland 
o.a. Jan Toorop en Thorn Prikker.

Voorbeelden zijn Hogewoerd 18 (Odessa) en 22 
(voorheen Biesot), nu Ristorante Sorrento Pizzeria, 
maar ook elders in Leiden zijn er veel Jugendstilpanden 
met kenmerken als hoefijzervormige gevelopeningen, 
veel glas, sierlijke ijzeren constructies, decoratieve 
tegeltableaus en geglazuurde baksteen. Architecten: 
W.C. Mulder, H.J. Jesse, W. Fontein, Perquin, Jacobus 
van der Heijden.

Denk maar aan Nieuwe Rijn 27; 8, 9 en 10, Breestraat 
8, 65, 90 (met het mooiste smeedwerk), 106; 146 
(nu Panderpassage); Maarsmansteeg 8, Vismarkt 4, 
Hooigracht 26, Hooglandse Kerkchoorsteeg 11-13 (De 
Bonte Koe); Steenstraat 12; Lange Mare 53.

De periode 1890-1900 wordt gekenmerkt door 
uitbundige krullen etc.; vanaf 1900-1910 wordt de stijl 
strakker en gaat daarna over in het functionalisme van 
Berlage.

Jugendstil en Art Nouveau in onze wijk
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door Arjen Bergman

Verslag buurtborrel 28 juni 2015

Afgelopen 28 juni werd er in het Plantsoen het jaarlijks buurtfeest gehouden. Net als vorig jaar was het stralend 
weer en dit zorgde voor een heel grote opkomst aan buurtbewoners. De muziek werd dit jaar verzorgd door oude 
bekende de Really Big Band en nieuwkomer Linda Tulen.

Het thema was dit jaar “Een goede buur(t)” en er werd door het Buurtcomité een theepakket uitgedeeld aan 
de buurtbewoners. Bijzonder leuk want zo kunnen buurtbewoners bij elkaar op de thee! Onder de noemer van 
hetzelfde thema konden er geinige poppetjes gemaakt worden onder deskundige begeleiding van Roos. Dit leverde 
tal van fraaie kunstwerken op. 

Vanwege het thema waren er diverse standjes. Naast de stands van Vereniging het Plantsoen en het Singelpark 
waren er stands van Stadstuinen Leiden, Inloophuis Psychiatrie Leiden en Burenhulp. Ook was het Sociaal Wijkteam 
aanwezig om kennis te maken met de buurt en voor het beantwoorden van vragen.

Dat onze buurt een sociale buurt is, bleek wel uit het feit dat er dit jaar heel veel buurtbewoners hapjes hadden 
gemaakt. Van nasi tot pannenkoeken en van kip tot salade. Een hongerige buurt hebben we ook; alle lekkernijen 
waren aan het eind van de middag schoon op.

Het feest werd georganiseerd door Buurtcomité Hogewoerd e.o. en Vereniging Het Plantsoen in een fijne 
samenwerking die nu al een aantal jaren erg leuke buurtfeesten oplevert. Voor de kinderactiviteiten waren leden 
van studentenvereniging SSR in groten getale aanwezig om de kinderen te begeleiden bij tal van leuke spelletjes 
en bezigheden zoals een suikerspinmachine en een groot springkussen. Niet alleen de talloze enthousiaste 
buurtbewoners en studenten hebben hun steentje bijgedragen om deze middag tot een succes te maken. Ook is 
dank verschuldigd aan onze buurtsuper Dirk en wijnhandel Henri Bloem voor hun hulp. Fonds 1818 en het WOZ-
fonds willen wij hierbij hartelijk bedanken voor hun financiële bijdrage.
 
Uiteraard komt er in juni 2016 weer een leuk buurtfeest en als het weer net zo stralend is als afgelopen jaar dan kan 
het nu al niet meer stuk!

Verslag: een goede buur(t)
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Sidac Studio
exposities

Sidac Studio is een expositieruimte waar kunst 
van verschilllende disciplines wordt tentoon-
gesteld. Een of twee keer per maand is er een 
weekend tentoonstelling. In de tussenliggende 
weken is er een etalage-expositie. U vindt ons 
op de Hogewoerd 77 (tel 512 13 36) of op: 
www.sidacstudio.nl.

door Arjen Bergman

Nieuw lid in het buurtcomité: Even voorstellen...

Marliese Vollebregt
Afgelopen september vond de bestuurswissel plaats op SSR en heb ik samen met mijn 
bestuursgenoten het stokje overgenomen. Als voorzitter van deze vereniging valt ook het 
buurtcomité binnen mijn takenpakket. Enkele buurtgenoten heb ik al mogen ontmoeten 
op de buurtborrel in juni, maar voor de meesten zal ik een nieuw gezicht zijn, vandaar 
dat ik mijzelf graag even voorstel in deze rubriek. 

Mijn naam is Marliese Vollebregt en ik ben 21 jaar oud. Ik ben opgegroeid in Alphen aan 
den Rijn en in 2012 begonnen met de nieuwe opleiding International Studies. Hoewel 
deze studie gelokaliseerd is in Den Haag, ben ik erg blij met mijn keuze om in Leiden te 
gaan wonen en lid te worden van SSR-Leiden, gezien het feit dat Leiden veel meer een 
studentenstad is. Binnen mijn studie heb ik mij gespecialiseerd in Latijns Amerika en 
daarbij ook Spaans geleerd. Vorig jaar heb ik dit in de praktijk mogen brengen, tijdens 
een half jaar studeren in Santander in Noord-Spanje. Dit jaar zal mijn jaar volledig in 
het teken staan van SSR. Als voorzitter zal ik bezig zijn met het aansturen van mijn bestuur, het onderhouden van 
contacten met externe partijen en het schrijven van voorwoorden en geven van speeches. Na dit bestuursjaar zal ik 
beginnen aan een masteropleiding in Leiden op gebied van internationale politiek en bestuurskunde. Een goede buur...

U kent het spreekwoord wel: beter dan een verre vriend. De goede buur die voor de planten zorgt, de post ophaalt 
en je verdwaalde kat weer voor de deur kan zetten. Dat ‘goede buur-devies’ zal steeds belangrijker worden, nu van 
overheidswege allerlei gedelegeerd wordt en je zelf iemand je boodschappen moet laten sjouwen. 

Daarbij moet je ook wel opletten: wie weet woon je naast een Jihadist of boven een wietplantage. ‘Buurvrouw’ is 
voor mij een nieuwe rol: ik woon net een jaar in deze buurt, en dat is ook de eerste keer dat ik ergens helemaal 
alleen woon.

Nu ontdek ik post bijhouden en hoe gehorig huizen eigenlijk zijn. En tik eens ‘buren’ in op Google. De rijdende 
rechter met blaffende honden en erfscheidingen. De wijkagent die burenruzies ‘niet laat escaleren’. Of mensen die 
al jaren dood in huis blijken te liggen, en de buurman die er al 20 jaar woont, wist niet wie dat was. Het schijnt toch 
slecht gesteld te zijn met de buurten in Nederland, dat zoiets nog voorkomt en niemand in elkaar geïnteresseerd is. 

Dat zal niemand van mijn buren overkomen, nam ik mij voor. Ik doe dan ook van harte mee aan het project 
Burenhulp, waar in de vorige Hoogste Woerd ook een stuk over gestaan heeft. Er kwam een vrijwilliger langs 
die vroeg wat ik wel en niet wilde doen. “Geen mening”, maar liever géén honden uitlaten en wél het buurtfeest 
organiseren, schreef ik op het blaadje. Honden uitlaten bleek er genoeg te zijn. Ik vroeg hoe het stond met het 
burenproject: er was véél meer aanbod dan vraag, dus het werd zelfs nog kiezen wie mee mocht helpen. 

Zo was ik tevreden met mijn buurt-integratie, al hoef ik voor mijn drie buren nooit de post of de planten te doen. 
Maar ik hou ze op mijn manier een beetje in de gaten. Sorry buurvrouw Vilan, als mijn muziek af en toe te hard staat 
en je moet bellen. Maar zo weet ik dat het nog goed met je gaat ;)

Josine Heijnen studeert 
Religious Studies aan 
de Universiteit Leiden 
en is lid van Minerva. 

Daarnaast is ze 
tekstschrijver en 
organiseert projecten 
in de culturele sector. 
Ze werkt op Haagweg 4 
en komt uit Katwijk.

Nieuwe columniste in de buurtkrant: Even voorstellen...
door Josine Heijnen

Op zaterdag 5 december is in een ziekenhuis in Groningen op 63 jarige leeftijd Jan van der Stoep overleden. 

Jan was horecaman in hart en nieren en 20 jaar lang met John van der Steen 
uitbater van Sociëteit de Burcht. Vanuit onze Haver- en Gortbuurt waar hij 
woonachtig was wandelde hij elke dag rustig naar zijn vaste plek in dit café en na 
een tussenstop in café de WW wandelde hij, meestal diep in de nacht, weer terug. 

Jan had twee passies in zijn leven: muziek en drank. En daar heeft hij intens 
voor geleefd en van genoten. Een rustige, vriendelijke en bescheiden man op de 
achtergrond, maar toch altijd het middelpunt van alles. 

Onze buurt is een markante persoonlijkheid verloren en dat is jammer.

In Memoriam Jan van der Stoep
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Advertentie

door Peter Wieberneit

Buurtkaderoverleg van donderdag 15 oktober 2015

Na het gebruikelijke: agenda, notulen vorige vergadering en voorstelrondje, alvast de datum voor de volgende 
vergadering: 14 april 2016. Voorafgaand daaraan zal in januari het burgemeestersoverleg (alle voorzitters 
wijkverenigingen met onze burgemeester) plaatsvinden, met als hoofdonderwerp burgerparticipatie. Ongeveer een 
week voor het buurtkaderoverleg zal weer het wijkoverleg plaatsvinden met de wijkagent. Ideeën en opmerkingen 
uit de wijk die wij in deze overlegmomenten kunnen meenemen zijn welkom, via de bekende emailadressen 
van onze wijkvereniging. Tijdens de vergadering op 14 april a.s. zal het Sociaal Wijkteam uitleg geven over hun 
werkzaamheden en vorderingen.

De mededelingen van de wijkagent, Willem van Vliet:
     * 2 en 3 oktober zijn goed verlopen.
     * Er heeft een lezing plaatsgevonden (op het politiebureau) m.b.t. (echt) notoire overlast veroorzakende  
 buurtgenoten, waaruit is gebleken dat er al in een vroeger stadium dan nu doorgaans gebruikelijk een  
 aantal maatregelen genomen kunnen worden:
      * bestuurlijke en/of gedragsaanwijzing
      * last onder dwangsom
 Hierdoor kunnen irritaties (in de buurt) worden voorkomen of in ieder geval kan er in een veel eerder  
 stadium effectief worden opgetreden tegen de betreffende buren/buurtbewoners.
     * De politie heeft voor alle agenten een modern communicatiemiddel gekregen, een speciaal aangepaste  
 mobiele telefoon. Deze kan op normale wijze worden gebruikt als telefoon en heeft daarnaast een extra  
 beveiligde politie-omgeving.
     * De politie heeft nieuwe handvuurwapens, een hele verbetering t.o.v. het oude dienstwapen.
     * In de wijk heeft de dak- en thuislozenopvang de aandacht i.v.m. de aanstaande winterperiode. Er zijn   
 regels in de maak voor verblijf in de parken.
     * 24 en 25 september heeft een brand- en inbraakpreventieteam de studentenverenigingen Quintus en   
 Minerva bezocht en de andere verenigingen zullen volgen (of zijn ondertussen reeds bezocht).

Met René Verdel, onze wijkmanager, is afgesproken dat hij uitzoekt wat de mogelijkheden zijn voor het plaatsen van 
boekenhuisjes (boekenruil) in onze wijk, betreffende de gemeentelijke regels die hiervoor zijn.

De ingebrachte punten namens de Hogewoerd waren de volgende:
     * Onze zorgen over verkamering in de wijk.
     * De verkeerssituatie na de werkzaamheden op het Levendaal.
     * De verkeerssituatie na de herinrichting van de centrumroute, met name het traject Hooigracht-Lammeschansweg.

Deze drie punten zijn vooral zorgelijk door de regelmatig gebrekkige communicatie met de buurt, en dan vooral 
de direct belanghebbende partijen. Met betrekking tot verkamering missen wij toezicht vanuit de gemeente in 
verband met het verstrekken van vergunningen. Deze punten zijn van belang voor en hebben betrekking op alle 
wijkverenigingen en zullen worden meegenomen in het burgemeesteroverleg in januari.

HEEFT U HUISDIEREN?

De helft van de Nederlandse huishoudens heeft één of meer huisdieren. Wat gebeurt er met het huisdier 
als een baasje niet meer voor het dier kan zorgen of de baasjes uit elkaar gaan? Vaak is daar niets voor 
geregeld.

Bij BMS Netwerk Notarissen helpen wij huisdierenbaasjes met een huisdierenclausule. In de maanden 
juni/juli 2015 heeft Netwerk Notarissen een peiling gehouden onder 700 huisdierenbezitters. Wat blijkt? 
Meer dan de helft van hen heeft niets geregeld voor als ze gaan scheiden, in een verpleeghuis terecht 
komen of overlijden.
Bovendien zijn de nabestaanden vaak niet bekend met de wensen van de overledene met betrekking 
tot de huisdieren en nemen ze zelf een beslissing. Verder zijn huisdieren nogal eens onderdeel van een 
‘vechtscheiding’.

Bij ons kun je de huisdierenclausule in verschillende akten laten opnemen:
- in een samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden: met de huisdierenclausule spreek je af wie 
de huisdieren krijgt, of dat je samen voor ze blijft zorgen, maar ook een omgangsregeling is mogelijk;
- in een algemene volmacht of levenstestament: hiermee regel je wie en op welke manier die persoon 
of organisatie voor je huisdier zorgt als je dat zelf bijvoorbeeld door een ernstige ziekte niet meer kunt;
- in een testament: hiermee kun je verschillende zaken regelen. Bijvoorbeeld wie je huisdier erft en 
de opdracht om voor het huisdier te zorgen, al dan niet onder toekenning van een bedrag. Ook kun 
je in een testament vastleggen dat je liever niet wilt dat je dier in het asiel terecht komt en dat, als je 
bijvoorbeeld meerdere honden hebt, deze bij elkaar moeten blijven.

Over de huisdierenpeiling

De peiling van Netwerk Notarissen is gehouden in de maanden juni en juli onder 700 
huisdierenbezitters, mede via de online kanalen van de Dierenbescherming. Meer dan de helft (58%) 
van de respondenten heeft meer dan één huisdier. Twee derde van de respondenten heeft een hond, de 
helft heeft (ook) een kat. De meeste koppels zijn samen eigenaar van het huisdier, maar in 27% gaat het 
om een huisdier dat door een van beiden is gekocht. Meer dan de helft van de huisdierenbezitters (57%) 
heeft niets geregeld voor de verzorging van de huisdier(en) als zij zelf niet meer in staat zijn om voor ze 
te zorgen, bijvoorbeeld door overlijden of opname in een verpleeghuis. Van de koppels heeft meer dan 
de helft nog nooit nagedacht over wat er met de huisdieren moet gebeuren na een scheiding. 

Bewustwording

Modeontwerper Karl Lagerfeld heeft het nogal extreem geregeld. Lagerfeld en zijn kat Choupette treden 
samen op in de media. Volgens Lagerfeld had zijn kat in 2014 ruim 4 miljoen euro verdiend. Hij heeft het 
geld op een bankrekening gestort op naam van Choupette… Zo bont zal de gemiddelde bezitter van een 
huisdier het niet maken. 
Een stukje bewustwording creëren, dat is wat BMS Netwerk Notarissen doet. 

Meer weten? Neem contact op met ons kantoor of kijk op onze website.

BMS Netwerk Notarissen

Plantsoen 25

2311 KG  Leiden

telefoon  (071) 516 29 30

e-mail  info@bmsnotarissen.nl

www.bmsnotarissen.nl 
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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

Het project Burenhulp is een 
reactie op het overheidsbeleid 
dat ervan uitgaat dat als mensen 
hulp nodig hebben, lokaal 
georganiseerde hulp het best 
aansluit bij wat nodig is. En 
verder dat iedereen het recht 
heeft om zoveel mogelijk zijn 
of haar leven zelf in te richten. 
Mensen moeten zoveel mogelijk 
zelf blijven doen, alleen of 
met hulp van hun persoonlijk 
netwerk. In dat netwerk zitten 
familie, vrienden en … buren. 
Die buren vormen de buurt en 
dat zijn wij.

Het sociaal wijkteam is er voor iedereen die er zelf even niet uitkomt en ondersteuning nodig heeft. Leiden heeft 
acht sociale wijkteams. Ook in de binnenstad zit het wijkteam bij u in de buurt.

Het sociaal Wijkteam Binnenstad gaat binnenkort verhuizen van het stadhuis, Stadhuisplein nr. 1, naar de 
Middelstegracht 85, in het voormalige buurthuis Pancrat. 

U kunt bij ons terecht met uw vragen over wonen, werken, omgaan met geld, zorg en gezondheid. Maar ook als u 
goede ideeën heeft voor uw wijk of een steentje wilt bijdragen door anderen te helpen bent u van harte welkom!

Wij denken en werken met u mee. Samen met u zoeken we een antwoord op uw vraag of een oplossing voor uw 
probleem. En als wij uw vraag niet kunnen beantwoorden, dan kijken we samen met u waar uw vraag wel thuishoort.

Wij hebben veel ervaring met maatschappelijk werk, ouderenwerk en welzijnswerk. Ook weten we alles van de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). We hebben bovendien veel contact met vrijwilligers en andere 
professionals die ingeschakeld kunnen worden als dit nodig is.

Ons telefoonnummer is: 071- 516 4908

U kunt bij ons binnenlopen op:
 Maandag 09.00 - 11.00
 Dinsdag 09.00 - 11.00
 Woensdag 09.00 - 11.00
 Donderdag 13.00 - 15.00
 Vrijdag  Gesloten

Sociaal wijkteam Binnenstad
door Suze Pracht

De afgelopen maanden is de Werkgroep Burenhulp hard aan de slag geweest met de inventarisatie van wat er in 
onze wijk aan burenhulp nodig en mogelijk is. Alle buurtbewoners interviewen, dat is het doel. Met als centrale 
vragen: Wat kunt/wilt u voor een buurtgenoot doen? én Waar zou een buurtgenoot u mee kunnen helpen?

Wat is er gebeurd?
Informeren: de werkgroep heeft informatie over het project verspreid via artikelen in Het Hoogste Woerd, een 
uitleg op de jaarvergadering van het buurtcomité en we stonden met stand op de buurtborrel in juni 2015. 

Werven: wil je bij iedereen in de wijk die mee wil doen langs kunnen 
gaan, dan heb je vrijwilligers nodig: bezoekvrijwilligers. Inmiddels bestaat 
dit team uit 13 personen.

Trainen: door een ervaren trainer zijn 3 interviewtrainingen verzorgd 
voor de bezoekvrijwilligers. In het verlengde hiervan is een werkmap 
ontwikkeld met daarin alle voor de interviews benodigde materialen.

Interviewen: half maart zijn 4 bezoekvrijwilligers begonnen met 
bezoeken afleggen, in juni kwamen daar 2 nieuwe vrijwilligers bij en vanaf 
september 2015 bestaat het team bezoekvrijwilligers dus uit 13 personen.

Resultaten
In totaal zijn nu ca. 30% van alle adressen in onze wijk benaderd. Achter 
72 deuren woonden mensen die de bezoekvrijwilliger wel te woord 
wilden staan. Uit de gesprekken blijkt dat 43 bewoners zeker bereid zijn 
om aan buurtbewoners hand- en spandiensten te verlenen. Daarnaast is 
22 keer een vraag om hulp geregistreerd.

Vervolgens is gekeken naar het karakter van vraag en aanbod. Wat bieden buurtbewoners aan en wat wordt er 
gevraagd? Tot dusver leidde dat tot 16 matches en 5 doorverwijzingen naar professionele organisaties.

Een voorbeeld is de Lambertushof. Twee bezoekvrijwilligers hebben bij alle bewoners van het Poortgebouw aan 
Lambertushof  1 t/m 123 flyers verspreid en bezoeken afgelegd. Veel wensen en vragen kwamen naar voren. Met 
goedkeuring van de bewoners zijn de resultaten van deze bezoeken besproken met de bewonerscommissie. 
De werkgroep Burenhulp heeft de bewonerscommissie naar aanleiding hiervan in contact gebracht met het 
sociale wijkteam om onder meer de wens  “bewegen voor ouderen” in de socio-ruimte te realiseren.  

Het streven blijft om voor de zomer van 2016 alle buurtbewoners te benaderen. En zoals het nu loopt, gaat dat 
lukken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pien Lambermont: 06 1298 7960 of mailen naar 
werkgroepburenhulp@gmail.com.

Werkgroep Burenhulp Levendaal-oost: stand van zaken
door Koos Dam
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Cartoon door Maarten Wolterink

Marijke Verhoef (links: pers, midden: afdruk boom, rechts: uitsnede)

Michiel Schepers (links: atelier, rechts: aquarel)

Clara van den Bosch (linksboven: in Nieuwe Energie, rechts: vel met kale bomen)

Sophie Diatchenko (links: Sophie met ontwerp, midden: glas in lood) Atelier VARF rechts

Martin Bergwerff (bikini) Daisy Kimman (bouwkunst)

Borg & Daphne (beide: de Leidste Ring)

Een open atelierroute is om meerdere redenen interessant. Je ziet verrassende kunstwerken, ontmoet leuke mensen 
en je kan ongegeneerd binnen kijken bij je buurtgenoten. In het laatste weekend van september was het weer zo 
ver: Kunstroute Leiden.

Niet alle kunstenaars uit onze buurt hebben op deze 21e editie hun deuren geopend. Op Plantsoen 99 bijvoorbeeld 
doet alleen Marijke Verhoef mee. Voor Marijke is deelname aan de Kunstroute iets vanzelfsprekends. En niet in 
de laatste plaats omdat ze dan een reden heeft haar atelier eens goed op te ruimen. De gekapte plataan uit het 
Plantsoen die vorig jaar de hoofdrol had in haar werk is nog niet verdwenen. Op de pers ligt een prachtige uitsnede 
van de takkenstructuur van een boom. “Een geduld werkje dat uitsnijden. Maar ik moest het doen. Iedereen kan wel 
een foto van een boom uitvergroten, maar ik was - zoals altijd - op zoek naar iets nieuws. En door de boom uit te 
snijden, ontstaat een ander patroon en daar kan ik dan weer iets mee.” Het resultaat - diverse prachtige afdrukken 
- hangt aan de muur. 

We blijven bij bomen, ook Clara van den Bosch en Michiel 
Schepers hebben bomen als onderwerp. Michiel doet voor 
het eerst officieel mee aan de Kunstroute. Hij bouwde 
binnenin het grote glazen atelier op de punt Levendaal / 
Wielmakerssteeg een soort hut met o.a. bubbeltjesplastic 
waar hij onzichtbaar voor de buitenwereld kan werken. 
De buitenwereld komt echter wel binnen in de vorm van 
immense aquarellen van bomen in bossen en in het tropisch 
regenwoud. De kunstenaar heeft recent gewerkt als ‘artist in 
residence’ in een eco-lodge in het Amazonegebied van Peru. 
Hij heeft enthousiaste gesprekken met zijn bezoekers en legt 
aan de hand van zijn aquarellen uit hoe je op verschillende 
manieren naar een landschap kunt kijken. Allen zijn het 

erover eens dat de bomen van Michiel ondanks de grilligheid van vorm en kleur, 
een zekere rust uitstralen. We mogen een briefkaart en een affiche meenemen. Gratis. “Want”, zo zegt de kunstenaar, 
“als je iets wilt kopen om mij een plezier te doen, koop dan iets heel duurs!”

In het gebouw Nieuwe Energie heeft buurtgenoot Clara 
van den Bosch - u weet wel, van het hondenproject op de 
buurtborrel - een ruimte gekregen om te exposeren. Wat direct 
opvalt bij binnenkomst is de rust die 
haar werk uitstraalt. Haar expositie doet 
meditatief aan, wat prettig is tussen de 
opdringerige kleuren van haar mede-
exposanten. Monumentaal zijn de twee 
grote vellen die vrijwel los in de ruimte 
hangen met kale bomen in gemengde 

techniek. Verder veel kleine werkjes, een soort materiaal schetsjes waar later wel of niet een 
groot werk uit voort kan komen. Clara exposeerde andere jaren wel thuis, maar daar kreeg ze 
te weinig aanloop. “Een expositie inrichten op locatie is lastig omdat ik de ruimte niet goed 
ken, maar het brengt me ook nieuw inzicht. Bij het inrichten viel het me op dat mijn nieuwe 
werk bestaat uit bladeren. Bijna symbolisch, alsof de kale bomen weer blad krijgen!”

Nieuw op de route is glaskunstenares Sophie Diatchenko. Zij deelt haar atelier bij Varf&Co op Hogewoerd 177 met 
Hans van der Velde. Er zijn soesjes, zoutjes en ik gok dat het een pan soep is die op tafel staat. Sophie legt uit hoe 
zij glas in lood toepast in ramen, maar bijvoorbeeld ook in een strakke tuinbank. “Glas in lood geeft je tuin kleur in 
de winter.”
De glas-in-loodtechniek is goed te leren. Sophie geeft cursussen voor beginners (35 euro inclusief lesmateriaal) en 
gevorderden kunnen hun eigen raam komen restaureren of leren een eigen ontwerp uit te werken in glas en lood. 
Ben benieuwd welke buurtgenoten binnenkort glas in loodramen hebben.

Verder op de Hogewoerd terug van weggeweest: 
Martin Bergwerff met een hele serie kleine werkjes in 
diverse technieken. Tineke Porck bij Sidac, voor deze 
Voorschotense kunstenares al bijna een traditie om 
daar jaarlijks neer te strijken met haar abstracte werk. 
En na vijf jaar zeker een traditie: Daisy Kimman met 
haar bouwkunst bij First Floor Items. Goed om te 
zien dat winkels uit de buurt kunstenaars de ruimte 
geven om er hun werk te laten zien. 

Aan Kunstroute 2015 deden 166 kunstenaars mee op 87 locaties, waarvan acht uit onze buurt. Het totale 
bezoekersaantal ligt rond 7500. De kunstenaars in onze buurt hadden er gemiddeld 100 per dag. Op de website 
www.kunstrouteleiden.nl zijn alle deelnemende kunstenaars en hun werk te bekijken. Gemist? Geen nood, volgend 
jaar weer!

Ook gezien tijdens de Kunstroute: de tentoonstelling De Leidste Ring, 20 jaar Borg & Daphne. 
Weliswaar niet in onze buurt, maar er zijn wel bewoners in de tentoonstelling opgenomen. Om te vieren dat ze 
twintig jaar geleden hun sieradenatelier en -winkel vestigden in Leiden, hebben Borg & Daphne zichzelf de opdracht 
gegeven om twintig ringen te maken gebaseerd op het gevoel dat twintig interessante inwoners van Leiden hebben 
met hun stad. Er is ook een boek bij verschenen met foto’s van John Brussel en teksten van Jacowies Surie. Het boek 

is o.a. bij Babooka op Gangetje 5 te koop. 

Kunstroute Leiden 2015 - over bomen en bos
door Jacowies Surie
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Van links naar rechts: Anne Schreuder, Jody Sengalrayan, Simon van Loo, Mariëlle Kant, Marliese Vollebregt, 
             Toby Hackmann, Tijmen van den Berg & Ewout Vermeulen

door Marliese Vollebregt

Plantsoen 1 - 3 perspectief
Plantsoen 1 - 3 vooraanzicht

Plantsoen 1 achteraanzicht

Plantsoen 1 Historische foto

Plantsoen 1 Kops aanzicht door Peter Wieberneit

SSR in de wijk

Beste buurtgenoten,

Afgelopen augustus hebben zich tijdens de EL CID-week weer ruim 200 nieuwe leden ingeschreven bij SSR-Leiden. 
Het was een drukke week met gezelligheid op ons terras, veel rondleidingen door het pand en goede feestjes in de 
avonden. 

Gedurende de twee weken die volgde was het erg rustig op Hogewoerd 108, omdat wij op kampweek en werkweek 
waren. In september was het weer een drukte van jewelste; elke avond was een activiteit speciaal voor de eerstejaars 
en natuurlijk weer de standaard dinsdagborrels voor de disputen. 

De maand oktober hebben wij goed afgesloten met de 114e DIES-viering van SSR-Leiden. Op de maandagavond 
werden de eerstejaars officieel geïnaugureerd in de Marekerk, op de woensdag konden leden lasergamen in het 
pand en de vrijdagavond werd knallend afgesloten met een feest waarbij ook onze zusterverenigingen van de partij 
waren. 

Op vrijdag 18 december zal het laatste feest van het kalenderjaar 2015 plaatsvinden op SSR. Dit zal worden 
georganiseerd in samenwerking met de Rode Kruis Studentendesk Leiden om geld in te zamelen voor de 3FM 
Serious Request actie. Tijdens drukke avonden staan er altijd twee bestuursgenoten deurwacht om ervoor te zorgen 
dat er niet te veel mensen het pand in gaan en mocht er een rij buiten staan dat mensen stil zijn, dit om overlast te 
voorkomen. 

Ik hoop u op deze manier een beetje een beter beeld te geven van wat er allemaal gebeurt op SSR-Leiden. Mocht u 
het nou met eigen ogen willen zien dan bent u altijd welkom voor een kopje koffie, een biertje of een rondleiding 
door het pand. Als er vragen of klachten zijn, dan hoor ik dat graag. U kunt mij bereiken op 071-512 0900 of op 
praeses@ssr-leiden.nl. 

Met vriendelijke groet van het gehele bestuur der SSR-Leiden!

Verbouwing Plantsoen 1 - 3

De opdrachtgever Burgy (klassiek bouwen) wil de panden Plantsoen 1 - 3 zoveel mogelijk terugbrengen in de 
oorspronkelijke staat, overeenkomstig met de bestaande historische panden en de bestaande “nieuwe” verbouwingen 
uit het verleden. Er zullen zes appartementen worden opgetrokken met vier inpandige parkeerplaatsen en vijf 
parkeerplaatsen op het Plantsoen.

De voorlichtingsavond op 9 december (voor belanghebbenden uit de directe omgeving) was redelijk druk bezocht 
en ook de gemeente, twee architecten en de heer Burgy zelf waren aanwezig om informatie te verschaffen over de 
voorgenomen restauratie en verbouwing.
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Vraag een willekeurige buurtbewoner wat ie vindt van de buurt en de kans is groot dat je een antwoord krijgt in 
de trant van “het is een gezellige buurt met een leuke mix van bewoners én bedrijven”. In deze rubriek besteden 
we aandacht aan de nieuwe bedrijvigheid in de buurt. 

Bloemenhuis Bolle was in de vorige buurtkrant al aangekondigd en, na een drastische verbouwing van de 
binnenkant van het pand, is de nieuwe bestemming een feit. Op de hoek van de Hogewoerd worden de bloemetjes 
buitengezet! Ook nog gesignaleerd… Op de Hogewoerd 107, voorheen boekhandel Mayflower, zit een nieuwe 
kapperszaak. Op het Levendaal 83 is een tweede vestiging geopend van De Etalagekast, waar je een kast, tafel 
of hangruimte kunt huren om je eigen spulletjes te verkopen. Verder heeft uitvaartbloemiste Diana Kulk (zie het 
interview hiernaast) dit jaar haar deuren geopend op het Levendaal 132. 

Wilt u als nieuwkomer in de buurtkrant iets vertellen over uw bedrijf? Of wilt u een nieuwkomer welkom heten? 
Laat het dan weten aan het buurtcomité via redactie@hethoogstewoerd.nl.

Bloemenzaak Bert Kulk is al lang een begrip in onze buurt en daarnaast ook een kleurige en vrolijke plek, waar je 
al 35 jaar terecht kunt voor de juiste bloem op het juiste moment. Bert en Diana Kulk zijn gedreven bloemisten, 
die geen leukere dag kunnen hebben dan een dag met bloemen. Zoals bijvoorbeeld op zondag; dan maken ze er 
een dag van met een bezoek aan de groothandel, waar ze alles kunnen keuren en uitzoeken voor de komende 
week. Diana heeft een bijzondere liefde voor een speciaal onderdeel van het bloemenbedrijf ontwikkeld en wel de 
uitvaartbloemen. Ze maakt met grote toewijding de mooiste bloemstukken voor deze speciale afdeling. 

Toen het pand twee huizen verder te koop stond, dat een vriend wel wilde kopen, leek dat het moment om een 
aparte uitvaartbloemisterij te beginnen. De plek was ideaal, want er kon makkelijk een verbinding achterom met de 
bloemenzaak gemaakt worden. Zo makkelijk liep dat niet. De vriend kon het pand niet kopen, want de vraagprijs 
was te hoog. Degene die het pand wel kocht was niet van plan daar een commercieel bedrijf in te hebben. Gelukkig 
bedacht de nieuwe eigenaar zich en zo kon Diana zich helemaal op het nieuwe onderdeel van hun bedrijf storten. 
Dit was wat zij altijd al gewild had, hiervoor had zij zeven jaar lang opleidingen gevolgd en vele diploma’s behaald. 

Het is nu een stemmige bloemenwinkel met op het eerste gezicht slechts een paar 
mooie bloemstukken. De gewone bloemen staan tenslotte twee huizen verder. 
Binnen staat een grote zithoek waar klanten plaats kunnen nemen en in alle rust 
bespreken welk boeket het beste bij de gelegenheid past. Diana krijgt natuurlijk 
met vele emoties te maken. Ze vindt het haar opdracht om daar zo goed mogelijk 
op in te spelen, zodat in ieder geval de bloemen op de juiste manier bijdragen aan 
de gebeurtenis. Soms is het behoorlijk emotioneel werk, dat verwerkt ze dan in het 
bloemstuk, waarna ze thuis weer kan opladen voor de volgende werkdag. 

Diana, die al 16 jaar in de zaak werkt en al 12 jaar de partner van Bert is (acht jaar geleden zijn ze getrouwd), heeft 
hier helemaal haar draai gevonden. Hoewel ze van verandering houdt, weet ze zeker dat deze manier van werken 
met bloemen het helemaal is voor haar. Het concept is niet nieuw in Nederland, maar in de omgeving van Leiden is 
ze de enige. In heel Nederland zijn er wellicht 25 uitvaartbloemisten.

Veel ouderen willen graag iets ondernemen, maar 
liever niet alleen. Men ontmoet graag mensen met 
dezelfde interesses om samen eens een museum of 
lezing te bezoeken, maar ziet op tegen het geregel. 
Of men heeft net even een arm nodig om de bus uit te stappen. 

Academietoers biedt verzorgde activiteiten en begeleiding voor 50 plussers op het gebied van kunst, cultuur en 
natuur. We zijn een nieuwe organisatie in de regio Leiden-Gouda, met jarenlange ervaring in de zorg- en reiswereld. 
Kijkt u voor meer informatie en ons aanbod eens op www.academietoers.nl.

Nieuwe bedrijven in de wijk
door Esther Behrendt

Uitvaartbloemiste Diana Kulk
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door Selma Barnard

U houdt toch wel de ontwikkelingen van het singelpark in de gaten? Er gebeurt daar 
heel veel. Het mooie is dat er heel veel mensen bij betrokken worden en zijn. De 
projectleider Ernest Pelgers is een man met een missie en een deel daarvan bestaat 
uit luisteren en horen wat de mening is van de betrokkenen. Daar moet dan iets 
uitkomen waar iedereen zich in kan vinden. Voor ontwerpen en aankleding wordt 
er gewerkt met gerenommeerde bureaus. 

Zo was er een voorlichtingsavond in het Stadsbouwhuis, waar de bruggenarchitect 
Louis Ney liet zien wat voor bruggen hij ontwerpt in het algemeen en welke 
bruggen er ontworpen zijn, die onderdeel uit gaan maken van de looproute van 
het Singelpark. Indrukwekkend werk. Ik kan niet anders zeggen. 

Er moet wel een woonboot weg van de Utrechtse Veer om de brug van de Kaarsenmakersstraat naar het Veerplein te 
realiseren. We hopen dat daar een goede oplossing voor gevonden wordt. Er zijn mogelijkheden.

Verder werden de heer Pier Terwen en ik uitgenodigd door Ernest Pelgers en Marjolein Top om de stand van zaken 
door te nemen. Dit keer ging het om de markeringen die ieder deel van het park aangeven. Zo kan men zien dat 
het om 1 park gaat. 

In de cirkel die het park vormt zijn 11 pleinen gepland die ieder een nieuw deel van het park markeren. De delen 
zijn heel divers, de bedoeling is dat je je telkens realiseert dat je in het Singelpark bent. Daarvoor zijn een soort 
poortstijlen ontworpen in de vorm van een boom met grote bladeren, de takken buigen naar elkaar toe, dat geeft 
de indruk van een entree. V

erder komen er icoontjes op onder andere de banken en op ander straatmeubilair. Ook komen er informatieborden 
die er overal hetzelfde uitzien. Dit allemaal ook om de met Leiden onbekende bezoeker de juiste weg te wijzen, 
maar dat gebeurt met een knipoog. De verbinding tussen de onderdelen van het singelpark wordt gemaakt met 
beeldtaal. Het bureau Kessels-Cramer maakt die beeldtaal. 

Er wordt gewerkt aan een wandel-app, die de wandelaar op veel manieren voorlicht over wat er te beleven valt in 
het Singelpark. De plannen gaan binnenkort naar de gemeenteraad. Na goedkeuring kan men weer verder met dit 
unieke park, dat veel Leidenaars enthousiast maakt. 

U vindt nog veel meer informatie op de website van het Singelpark (www.singelpark.nl).

De oplettende buur had het al gemerkt; Jorissteeg 22, het werkatelier van Kunst & 
Vliegwerk, stond al een tijd leeg. Jammer van zo’n mooi pand, zo centraal gelegen. Dat 
vond ook Erica de Haas, werkzaam bij Gemiva SVG groep. Het pand was in afwachting 
van nieuwe huurders, maar… die dienden zicht niet aan. Erica, zelf ook buurtbewoner 
kreeg toestemming van haar Gemiva-baas om op zoek te gaan naar (tijdelijke) nieuwe 
gebruikers van het pand. 

Na een aantal telefoontjes en heen en weer praten, kwam Erica in contact de Stichting Leidse Stijl. Deze stichting 
is een groep Leidse Kunstenaars en Creatieve Ondernemers die wil bijdragen aan een boeiender, socialere en meer 
duurzame stad Leiden, waarbij Leidse stijl nadrukkelijk de samenwerking zoekt met publieke en private partners 
binnen de stad Leiden. Een match werd gesloten. Deelnemers van de Leidse Stijl mogen het pand gaan gebruiken 
om te werken, te exposeren, projecten te verwezenlijken. Waarbij altijd wordt gekeken of samenwerking met 
Gemiva en haar cliënten mogelijk is; samenwerking op grond van wederkerigheid. Tijdens het weekend van de 
Leidse kunstroute broeit het al direct behoorlijk in de Jorissteeg. “Joris 22” wordt vanaf dat moment een werk- en 
ontmoetingsplek. 

In korte tijd worden er ontmoetingen geregeld tussen ‘de creatieven’: de 
bewonerscommissie van het Lambertushof en het buurtcomité. We tasten af wat 
Joris 22 kan gaan betekenen voor de direct omwonenden. Een ontmoetingsplek 
die mogelijkheden biedt voor een praatje, kop koffie maar waar ook op korte 
termijn gestart wordt met een portretten ochtend, waar geposeerd en geschilderd 
kan worden onder begeleiding van een kunstenaar. Een creatieve kindermiddag 
waar we met buurtkinderen en vluchtelingenkinderen plezier maken, knutselen, 
koekjes bakken of… een plek waar verhalen gedeeld kunnen worden en waar we 
kinderen, jongeren en ouderen welkom heten. 

Er valt ook altijd iets te zien: van de papieren wolken van Annelies 
Brakkee, tot de linoleum sneden van Kunst & Vliegwerk. Ben jij 
een nieuwsgierige en/of betrokken buurtbewoner… Loop gerust 
binnen voor een praatje. We zijn op zoek naar bewoners die graag 
tijd met anderen delen. Joris 22 kan behalve gezellige aanwezigheid 
ook praktische, creatieve plannenmakers gebruiken.

Vind jij het leuk om een geveltuin aan te leggen, hadden jij en 
je buurvrouw altijd al het plan om een grote pan erwtensoep te 
koken en die met bewoners uit de straat op te eten maar was je 
huiskamer te klein? Wil je wel een middag assisteren als we de lege 
boekenkasten gaan vullen met kunstboeken?

Of wil je boeken kwijt maar heb je hulp nodig bij het versjouwen…? We wisselen graag ideeën uit met de “buren”. 
Joris 22 - een broedplaats voor kunst & communicatie is er voor de buurt en anderen die verhalen en creativiteit 
met elkaar willen delen.

Concreet is er nu al vraag: onder de noemer “thuisgevoel tussen de feestdagen” 
werken we aan een 3-daags programma voor buurtbewoners en nieuwe 
(tijdelijke) Leidenaren: de bewoners van de Wassenaarseweg in Leiden.

Op maandag 28 december, dinsdag 29 december en woensdag 30 december 
willen we 3 dagen vol ontmoetingen organiseren. Een maandag vol creativiteit, 
dinsdag vol beweging & sport en een woensdag van bakken & braden.

Denk jij op die data een bijdrage te kunnen leveren aan het verwezenlijken van 
een mooi sociaal ontmoetingsprogramma? Meld je, het liefst in het pand op ma-woe of vrijdag vanaf 10.00 uur of 
per mail: wnjkuin@gmail.com

GRAAG TOT ZIENS BIJ “JORIS 22”

door Hester van Kruijssen

Jorissteeg 22 vindt een nieuwe bestemming! Broedplaats voor Kunst & Communicatie Het Singelpark
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Een jaarlijks terugkerend evenement is de Open Monumentendag. Een landelijke activiteit waar ook Leiden aan 
meedoet met een eigen organisatie en Koen Brakenhoff als voorzitter.

Wat zijn de criteria waarop een monument mee kan doen? 
Koen Brakenhoff licht toe: “Bij de selectie is het thema leidend. Meestal volgen wij het landelijke thema, zoals dit 
jaar Kunst & Ambacht. Rondom het thema organiseren we eerst een brainstorm met experts op het bewuste gebied. 
Als resultaat komen concrete panden naar voren maar bijvoorbeeld ook richtingen of nevenactiviteiten (zoals de live 
restauraties in de Pieterskerk). Langzaam groeit de lijst en breekt de tijd aan om te gaan schrappen naar ongeveer 
35 monumenten. Sommige monumenten vallen af omdat ze bij nader inzien toch niet interessant zijn, te gevaarlijk 
zijn of niet open kunnen of mogen. We zoeken ieder jaar naar een evenwicht tussen grote bekende monumenten 
en kleine onontdekte pareltjes.”
 
Kun je als particulier je woning opgeven? 
“Particulieren worden in het selectietraject op dezelfde manier behandeld als niet particulieren. Aanmelden kan 
niet. Wel zijn we extra voorzichtig als privéhuizen open gaan. Het gaat om bescherming van de bewoners en hun 
spullen. Vaak zijn de ruimtes kleiner en niet uitgerust voor honderden bezoekers.”

In het weekend van 12 & 13 september waren in Leiden 36 monumenten geopend waaronder twee in onze buurt. 
Het thema was Kunst & Ambacht. ‘Een mooi spanningsveld tussen het nuttige en het schone, tussen handen en 
hoofd. Het een kan niet zonder het ander. Door de eeuwen heen waren goed opgeleide vaklieden onontbeerlijk. 
Sommigen hebben zelfs hun ambacht tot kunst weten te verheffen.’ Met deze woorden uit het programmaboekje in 
mijn achterhoofd, bezocht ik de Open Monumenten in de buurt: Plantsoen 45 en Hogewoerd 59-61.

Plantsoen 45 – Plantsoentheater
Sheila en Rob Lever kregen dit weekend 823 mensen over de vloer van hun prachtige 
huis uit 1880. Het echtpaar woont hier nu 25 jaar. Sheila vertelt de bezoekers 
enthousiast over de vorige bestemmingen van haar huis: woonhuis, maar ook 
hotel, notariskantoor en opvanghuis voor de sociaal zwakkeren. Sheila geniet van 
dit soort dagen en van de verhalen die bezoekers die het huis kennen, vertellen. 

Zo meldde zich een man die er in de jaren tachtig 
de elektriciteit had aangelegd. En de vrouw die er 
dienstbode is geweest en vertelt hoe het was om er te 
werken en te wonen. Boven sliepen de dienstbodes en 
hun werkterrein was helemaal beneden in het souterrain 
waar ook de keuken is.

Op zolder wordt de trailer van de voorstelling Brasserie 
le Mer getoond omdat de film hier in huis is opgenomen 
en beneden treedt een singer-songwriter op. Kunst dus. 

Sheila doet niet alleen mee om reclame te maken voor haar theatervoorstellingen, maar 
ook omdat monumenten het visitekaartje zijn van deze stad. “We moeten trots zijn op wat 
we hebben en ik doe graag mee om dat wat er is ook te laten zien.”

Vlak voor ik weer de trap afdaal, valt mijn oog op de grote hoeveelheid koffers op zolder. Rekwisieten van een 
theatervoorstelling? “Nee,” zegt Sheila, “daar zitten onze kleren in, want we hebben geen kasten.”

Open Monumentendag in de wijk

Wijnkoperij Maat - Hogewoerd 59-61
Iedereen die wel eens op de Hogewoerd heeft gefietst, kent het wel: Wijnkooperij Maat met haar fraai beletterde 
brievenbus in Amsterdamse Schoolstijl. Maar was u er ooit binnen geweest?

Op de Open Monumentendag kon iedereen naar binnen en daar is ruimschoots gehoor aan gegeven. Op twee 
dagen samen ruim achttienduizend mensen, waarmee de Wijnkooperij het drukst bezochte pand was tijdens deze 
Open Monumentendagen. 

Behalve het grote aantal bezoekers, waren ook veel - 
enthousiaste - gidsen aanwezig, o.a. vrijwilligers van 
Stichting Diogenes, maar ook historicus Jan Dröge die het 
bouwhistorisch onderzoek verrichtte en architect Marcel 
van Dijk. Hij toonde tekeningen en animaties van de 
restauratie- en herbestemmingsplannen die hij in overleg 
met Diogenes gaat ontwikkelen.

Vanaf de straat lijkt het alsof de wijnkoperij één pand 
is met een hele brede gevel. Binnen zie je dat het pand 
eigenlijk bestaat uit drie panden. De eigenaar die na 1800 

de panden in zijn bezit kreeg, heeft ze samengevoegd. De afzonderlijke panden zijn nog te herkennen aan de 
kappen op het dak.

Tot haar overlijden in 2013 werd het pand bewoond door de laatste 
eigenaresse van Wijnkooperij Maat, mevrouw Mieke Maat. Het is een 
fascinerend idee dat hier een bloeiend wijnhuis heeft gezeten met vaten 
uit Frankrijk en waar vele flessen werden gebotteld en van etiketten 
voorzien. 

De ruimte op de begane grond doet nu nog Frans aan: de vloer is bestraat 
met klinkers en de wanden bestaan voornamelijk uit (lege) wijnrekken. 
Ik kan de wijn nog ruiken… oh wacht, dat is de wijn uit de proeverij van 
Henri Bloem…

Mevrouw Maat leverde nog tot een paar weken voor haar dood wijn aan vaste klanten, waaronder miswijn aan 
katholieke kerken. Een van de Open Monumentendagbezoekers, Frank Köster, heeft in 2008 een keer uit 
nieuwsgierigheid wijn gekocht bij mevrouw Maat. Hij maakte toen bovenstaande foto’s. 

Eind 2014 kocht Stichting Diogenes het pand om het te restaureren en er appartementen in te maken. Vervolgens 
is het huis gestript en heeft het een aantal verrassingen blootgegeven:

‘De Leidenaar 
houdt van zijn 
stad en van zijn 
monumenten.’

door Jacowies Surie



28 29

Voorjaar 1979 keerde ik ‘s morgens vroeg terug van een lustrumfeest van de roeivereniging. Ik kwam om de hoek 
van de Kraaierstraat en liep het Veer op. Toen zag ik in de verte brandweerwagens staan en vroeg mij af: “is dit bij 
ons?”

Timmerfabriek afgebrand
En ja, bange vermoedens werden bewaarheid, het wás bij ons. Ik woonde toen op het Utrechtse Veer 27 bij de 
timmerfabriek van Van Amersfoort. De hele fabriek was uitgebrand en door een wonder was ons hele studentenhuis 
gespaard gebleven.

Er was maar één van de vijf meisjes thuis, die werd wakker van het knallen van de eternietplaten en is toen de 
brandweer er was door het huis gegaan om te kijken of er nog iemand binnen was. Maar nee, niemand thuis.
De fabriek was verloren, ons huis had alleen maar relatief lichte schade aan de buitenkant en het heeft en nog 
maanden naar rook gestonken. Zo’n geur, die je nooit vergeet.

Het Hoogste Woerd
Het had niets met de brand maken, maar kort erna werd ik actief in de buurt. De gemeente begon met het maken 
van een verbeteringsplan voor de Hogewoerd e.o. en riep bewoners op mee te doen. Uit die tijd al dateert de naam 
van de buurtkrant, het Hoogste Woerd.

Actievelingen
Zo maar een paar namen van actievelingen uit die tijd. Joop Gijsman was voorzitter van het buurtcomité. Het 
heeft lang geduurd voordat ik ‘je’ tegen hem leerde zeggen, eerst was het meneer, daarna werd het “Joop, wilt U 
misschien ...”. Bertien Verzijl was secretaris en woonde in een prachtig pand aan de Hogewoerd. Zij werd opgevolgd 
door Arthur Elias, vooraanstaand jurist, en later actief in buurtvereniging Maredorp-de Camp, als ik het wel heb.

Nog meer mensen
Heel veel namen schieten mij te binnen, van allemaal actieve mensen, die ik later in ander verband ook weer 
tegenkwam. Ben Ramakers, Jan Aalders en Bert de Jong (van het ambulancebedrijf ) op het hockeyveld; John Steegh 
als wethouder, Ton Geenjaar bij zijn autobedrijf en George Gussenhoven als Leiden-verzamelaar. Toen ik bij de 
gemeente ging werken kwam ik Gerda Schramm, Hans van Gelder, Jan Vellekoop en Dirk Kuijper als collega’s tegen. 
En zelf kwam ik nog heel regelmatig bij de aardige, veel te vroeg overleden, Peter van der Leer van de Houthal. 
Warme herinneringen...

Utrechtse Veer
Op het Veer woonden wij als gezegd met vijf meisjes. Een hebben we uit het oog verloren, naast mij wonen er nog 
twee in Leiden en degene die als enige thuis was bij de brand woont nu in Parijs.

Naast ons woonde Hans van der Reijden, die later de Bierwinkel in de Hartesteeg runde. Ja, dat kon ook niet anders, 
als zoon van C.J. van der Reijden, die de slijterij Van Dort had aan het Utrechtse Veer en café De Plantage aan de 
Hogewoerd. Ron van Tol, muzikant, werkte daar; ik zie hem af en toe bij de Hoogvliet.

Winkels en theater
De beste slager van Leiden: Koekenbier; de beste bakker van Leiden: Dijsselbloem; een Hubo, de Consumarkt (later 
Deka, nu Dirk); we hadden het allemaal om de hoek!

En op de plek van het - helaas ter ziele gegane - LAK-theater zijn nu woningen. Zo veranderen functies, zo verandert 
een wijk en de mensen die er wonen, maar de sfeer is hetzelfde gebleven!

In de muur onder de ramen op de eerste verdieping wordt na het 
verwijderen van hardboardplaten een 19e eeuws houten naambord 
gevonden. Wynkoopery J.Zandvliet staat er op. Johannes Zandvliet 
was van 1833 tot 1875 eigenaar van de wijnkoperij. Het bord zal 
tot omstreeks 1875 aan de voorgevel hebben gezeten. 

Ook heel verrassend: op de eerste verdieping van nummer 61 
werd na het verwijderen van gipsplaten en vele lagen behang de 
resten van een oude vermoedelijk 18e eeuwse muurschildering 
gevonden. Hier wordt nu verder onderzoek naar gedaan.

Aan de achterzijde d.w.z. achter de drie panden van de Wijnkooperij en het 
huis Hogewoerd 63 is een buitenruimte (tuin is een groot woord) grenzend 
aan de Koenesteeg. Daar vertelt vrijwilliger Hans van der Veen opgewonden 
over de ontdekking die hij een dag eerder deed: achter een deurtje in de gevel 
trof hij een ouderwets ‘stilletje’. Hij noemt het de ‘plonsplee’ van Piet Paaltjes, 
omdat het zich achter nummer 63 bevindt, het huis aan de Hogewoerd naast de 
Wijnkoperij waar Piet Paaltjens woonde. Dat het deurtje met de wc niet eerder 
werd ontdekt, is te verklaren omdat er tot voor kort een grote kastanje voor 
stond. Deze boom is begin 2014 omgewaaid en pas recent omgezaagd en verwijderd in opdracht van Diogenes. 

Nieuwbouw
Architectenbureau Marcel van Dijk (www.marcelvandijk.com) heeft een voorstel gemaakt voor drie woningen 
(eventueel met een woon-werkkarakter) aan de Hogewoerdzijde en een vierde woning op het achterterrein. De 
woningen sluiten zo veel mogelijk aan bij de bouwmassa’s van de oorspronkelijke panden. De karakteristieke brede 
voorgevel blijft gehandhaafd en hopelijk de mooiste brievenbus van Nederland ook. 

Veel meer over dit bijzondere pand, haar voorgeschiedenis en verslagen van de restauratie is te vinden op de website 
van Stichting Diogenes: www.diogenes-leiden.nl. Stichting Diogenes Leiden is opgericht in 1973 met het doel bij te 
dragen aan het herstel van de toen nogal vervallen Leidse binnenstad door middel van het aankopen, restaureren 
en (weer) bewoonbaar maken van verkrotte panden.

Even terug naar... 1979

Brand bij studentenhuis en verbeteringsplan

door Hette Quispel
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Pieter Adriaan de Jong (geboren 1886), zoon van Hermanus Cornelis de Jong (geboren 1844), heeft een 
schildersbedrijf op de Middelstegracht in Leiden gehad en verhuisde in 1927 naar de Hogewoerd 67 om daar te 
starten met een schilderszaak. Na 10 jaar werd de zaak verplaatst naar nummer 75. Mijn vader nam het over en 
dit verhaal gaat over hoe het met de veiligheid gesteld was in de zestiger jaren, en hoe men daar mee om ging. Zelf 
ben ik 10 jaar actief bezig geweest in de zaak.

In huize “de Verfton” op de Hogewoerd 75 namen we het niet zo nauw met de veiligheid; er waren ook praktisch 
geen veiligheidsregels dus dat was niet zo’n punt. In die jaren verkochten verfzaken heel veel artikelen en er 
werd veel los verkocht, bijna niks verpakt: van losse drop tot salpeterzuur, van groenzeep tot bijenwas, allemaal 
geen probleem. Zo verkochten we ook petroleum; de klanten (veel studenten) kwamen met van alles om maar de 
petroleum te kunnen vervoeren. Natuurlijk was er de ouderwetse oliekan, daarnaast ook nog flessen en soms open 
blikken en hadden ze dat niet dan maar de hele kachel mee naar de winkel. Het petroleumvat stond achter in de 
winkel, even flink pompen tot de vier liter en klaar... Er waren er ook die gelijk 30 liter moesten hebben, en de 
prijs...10ct p.ltr! 
 In die tijd was roken volledig in, iedereen rookte eigenlijk en was ook helemaal niet gek dat klanten al 
paffend de winkel in kwamen. Mijn vader rookte, mijn opa rookte dikke sigaren, dus de asbakken waren aan het 
eind van de dag helemaal vol door eigenaar en klant.

    

 -volgende klant-
U wilt een fles thinner? en u heeft zelf een fles bij u? De sigaret van Pa op de asbak en daarnaast wordt de fles met of 
zonder trechter vol gegoten. Een vaste hand had hij zeker, ook met de terpentine, wasbenzine, terpentijn, eigenlijk 
alles wat brandbaar was. En in de winter was er een hoge potkachel in het midden van de winkel en de kachelpijp 
liep dwars door de winkel heen, over de verftoonbank zo de schoorsteen in. We hebben ooit brand in de pijp gehad 
(een zeer oude pijp). Door de gaatjes in de pijp kon je de vlammetjes zien. We moesten van Pa eens ophouden met 
alles in de kachel te gooien: stukken glas, verfvellen en alles wat verder brandbaar was... 
 -volgende klant-
U wilt een liter salpeterzuur? (Één druppel op je hand en je hebt een gat.) Of we nog meer heftig spul hadden? Ja 
hoor: ammonia, zoutzuur... Stond allemaal achter de winkel op een zeer nauw binnenplaatsje bij het kolenhok en 
ook bij plensbuien moest er gevuld worden! En was je dan (lekker) bezig, hoorde je boven je dat alle ramen werden 
gesloten, want Ma was helemaal niet blij met die lucht, net bezig een appeltaart te bakken.
 -volgende klant-
Heeft u voor mij een emmer latex op kleur? Maar natuurlijk mevrouw! Ik wil wel een speciale kleur. Geen punt 
mevrouw! En met wat voor staaltjes ze ook aan kwam zetten: een modeblad, een stuk stof, of de kleur van de trui 
die ze aanhad, speelgoed, Pa mengde het altijd prachtig! 

 -volgende klant-
Heeft u voor mij een glasplaat, 60x100cm met een gat voor het plaatsen van een ventilator? Natuurlijk mijnheer, zo 
terug. Het glas stond natuurlijk in het achterhok; eerst een lange gang door, dan de tuin door en dan was je er. De 
glasplaat mee terug nemen (ongeveer 120x180cm), in de winkel afsnijden en door de tuin en allerhande obstakels: 
een hond die voor je voeten liep, hark in de tuin, kippen, konijnen die rondliepen, door de gang waar fietsen 
stonden en dan terug de winkel in. Afsnijden en gat erin, een veiligheidsbril was er nog niet, maar... wel de koffie 
afdekken, tegen de glassplinters.
 -volgende klant-
Een emmer witkalk a.u.b., voorjaarsschoonmaak we gaan weer witten! Dat werd nog zelf gemaakt in het pakhuis; 
de kalk werd geblust wat met veel dampen gepaard ging, daarna in een kuip plaatsen die dan gewoon in de winkel 
stond. Het kostte een kwartje per schep en voor gebruik ging er buiten nog lijnolie in tegen het afregenen.
 -volgende klant-
Tien liter carboleum en vijf liter teer voor de schutting en onderkant boot graag. Hup weer naar het achterhok, met 
al die opstakels, daar stonden de vaten om via een zwengeltje op te pompen, om het daarna in vaten of flessen van 
de klant te gieten. Oppassen voor spetters anders kreeg je met Ma aan de stok!
 -volgende klant-
Een blik bijenwas alstublieft! Altijd heerlijk als een klant hiervoor kwam, die was rook ook zo lekker en als er iets 
niet giftig was in de winkel, was het wel de bijenwas. Of een pondje groene zeep, ook los te koop. En dan niet te 
vergeten de droppotten, groentjes, ruitjesdrop en laulierdrop die op de toonbank stonden en o ja, de rollen King-
pepermunt die ‘s zondags mee gingen naar de kerk.

Er waren zoveel materialen in die tijd: zwafelstokjes, geschaafde was, lysol, blauwsel, politour, kerkbankenbeits, 
puimsteen, siccatief, caustieksoda (om de gootsteen te ontstoppen), lijnolie, bladgoud, boetseerklei voor de 
loodgieter om bij regenachtig weer de eerste lekkage te dichten, natuursponzen, zemen, zeeppoeders, strooizout, 
slappe stopverf, tamponeerverf, vim, lodaline, penselen, bruine/groene carboleum, verfgasbranders, glas-in-lood, 
behang, tri, loodwit, enz.
 En zijn er ongelukken gebeurd in de winkel? Met glas heeft er aardig wat bloed gevloeid. Ik ben zelf met 
mijn hoofd door een glasplaat gegaan. Maar als je een snee in je vinger had, doken we de gipsbak in en dan is het 
ook zo weer over. De vlag van de buitengevel werd er afgereden door de stadstram. Vooral zakken met verfpoeder 
die wel eens open braken, overal vond je dan dat fijne pigment ultramarijn-blauw. Het hele huis onder de poeder 
en dan waren (op de bovenverdieping) de rapen gaar! 
 -volgend klant-
Dag mijnheer, ik weet dat u bijna gaat sluiten, maar heeft u voor mij nog een zak gips, want ik moet nog en 
surprise voor Sinterklaas maken. Een pondje caustieksoda, want mijn gootsteen is verstopt (Wat jeukte dat spul, 
verschrikkelijk!) En u heeft ook stopverf? Kunt u dat bruin kleuren? Ik ga er dan een gedraaide .... van maken. En 
geeft u ook maar gelijk een pak boetseerklei, dan kan mijn vrouw alvast met de kerststukjes beginnen. Dat was het! 
Dag meneer, fijne Sinterklaasavond.

En op zaterdag in de namiddag werd de winkel geschrobd met puimsteen om verfresten achter de verftoonbank 
weg te halen.

Veiligheidsmaatregelen waren er niet of nauwelijks in die tijd, en als je dan terug kijkt, dan mogen we toch wel een 
beetje van geluk spreken.

door Pieter de Jong

Laveren tussen de Gevaren

In “de Verfton” op de Hogewoerd - Volgende klant!
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door Jacowies Surie

door Marliese Vollebregt

14 mei 2016: studentenvereniging SSR-Leiden organiseert 
een dag waarop ze aandacht vraagt voor vluchtelingen 
in Nederland. U kunt hier lezingen, informatiestandjes, 
koopwaar en betrekking van verschillende organisaties 
en goede doelen verwachten. Het zal in het Museum 
van Volkenkunde plaatsvinden en het is geschikt voor 
jong en oud. Meer informatie volgt spoedig, maar bij 
dezen nodigen wij alvast iedereen uit de buurt uit voor 
ons maatschappelijke evenement.

Korte berichten uit de wijk

Circa 60 studenten van SSR hebben zich tijdens de Taptoe en de Grote 
Optocht ingezet met hand- en spandiensten en ook glansrijke rollen als 
de lopende Achtbaan en de onmisbare rol van cartouchedragers vertolkt. 
De studenten die veelal niet uit Leiden komen en onbekend waren 
met de 3 oktober tradities hebben zich met veel enthousiasme ingezet. 
Optocht commissarissen hebben als dank de studenten een paar weken 
na de viering een borrel aangeboden.
Na een paar bier lieten de studenten weten volgend jaar weer van de 
partij te zijn!

Onthulling van gerestaureerde gevelsteen uit 1850
    LEIDSCH NIEUWSBLAD 02-09-2015

LEIDEN - Zaterdagmiddag werd aan het Korte Levendaal 6b de gerestaureerde 
gevelsteen uit 1850 van ‘Brandstoffenhandel Perquin en Zonen’ onthuld.
“Een eerbetoon aan de kolenboeren én mijn voorvaders”, zegt Pim Perquin. 
Toen het Perquin (80) enige jaren geleden ter ore kwam dat bij 
bouwwerkzaamheden aan het Levendaal een steen met zijn familienaam 
opdook, besloot hij - nadat hij van zijn verbazing bekomen was - met die 
vondst de Leidse kolenboeren te eren. Perquin: “Mijn broers, zuster en ik 
liepen nota bene iedere dag op weg naar school langs die steen. Ik had geen idee dat mijn betovergrootvader 
hier in het midden van de 19e eeuw zijn kolenzaak had”. De Fa. J.Th. Perquin en Zonen werd in 1850 opgericht, 
oorspronkelijk uit Den Haag, en vestigde zich dat jaar met een filiaal in Leiden.
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Hoofddealer: EVINRUDE
Rayondealer: INTERNATIONAL
 JACHTLAKKEN
inruil  – reparatie  – financiering

winterservice  en  -stalling

door Selma Barnard

Het is alweer lang geleden dat we gekeken hebben naar 
de drie poezen Welles en Nietes en Ja-maar. De vorige 
keer was in de zomer en nu is het winter. Het regent en 
alle blaadjes zijn van de bomen gevallen en hier en daar 
staat al een kerstboom in de kamer. Ook in het huis aan 
het Plantsoen staat een mooie boom in de kamer. Er 
hangen glimmende ballen in en mooie slingers. Ja-maar 
vindt dat altijd prachtig en meestal kan hij het niet laten 
om er even mee te spelen.

Vandaag is alles weer anders dan anders. Jullie weten 
natuurlijk wel, dat Welles de allerluiste kat is, die slaapt 
het liefst en heel erg veel, Nietes is veel vaker wakker 
maar hij wordt ook al een beetje een oude poes en hij 
slaapt ook wel wat meer. Dus het leuke is dat die kleine 
rode kat altijd wakker is en wil spelen. Maar vandaag 
niet. Ja-maar slaapt en ja, Welles en Nietes slapen ook, 
maar die beginnen net wakker te worden. Nietes rekt 
zich eens uit, kijkt om zich heen en ziet dat alles rustig 
is, hij likt aan zijn pootje en wast zich eens goed achter 
de oren. Dat moet ook gebeuren. Welles wordt ook 
wakker. Hij kijkt eens om zich heen en ziet dat Ja-maar 
nog ligt te slapen op de vensterbank. 

Welles geeft Nietes een knipoog: “Zullen we hem 
wakker maken?” Die luie poes slaapt maar en slaapt 
maar. Ze kijken naar Ja-maar en ze zien dat hij beweegt 
in zijn slaap. Hij maait met zijn pootjes in de lucht en 
ineens roep hij: “Nee, nee, dat wil ik niet”. Welles en 
Nietes kijken er heel verbaasd naar. Wat doet hij raar. 
Dan wordt Ja-maar wakker en kijkt heel verschrikt om 
zich heen. Hij ziet er heel ongelukkig uit. “Wat is er?” 
vraagt Nietes, “heb je gedroomd?” 
Ja-maar schudt zijn kopje even alsof hij diep moet 
nadenken. “Ja, ik droomde dat ik naar de dierenarts 
moest en dat hij in mijn bekje moest kijken en dat 
hij......” verschrikt houdt hij op en kijkt van Nietes naar 
Welles. “au, au, au,” roept Ja-maar ineens. Nietes en 
Welles snappen er niets van. “Dus je was aan het dromen 
en toen au, au, au? Ik vind dat je heel raar doet,” zegt 
Nietes. “Ja maar ik heb pijn,” jammert Ja-maar. “Ik heb 
pijn in mijn kies, kijk hier.” Ja-maar wijst met zijn pootje 
naar zijn bekje en spert het wijd open. 

Tegelijk kijken Welles en Nietes of ze daar iets zien. Ze 
stoten met hun koppen tegen elkaar aan als ze zich 
tegelijk voorover buigen om alles zo goed mogelijk te 
zien. “Zie je?” vraagt Ja-maar terwijl hij met het puntje 
van zijn tong probeert aan te wijzen waar het precies 
zit. Ja, ze zien het: daar is een dikke rode plek en het 
lijkt wel of er een kies los zit. “Ai,” zegt Nietes, dat zal 
wel pijn doen, wat moeten we nu?” “Ik weet het,” zegt 
Welles, “Ja-maar moet naar de dierenarts.” Ja-maar 
kruipt weer heel zielig in elkaar. “Hoe kom ik daar dan?” 

Poezenverhaal: Ja-maar heeft kiespijn!

vraagt hij zich af. Welles en nietes gaan samen naar een 
hoekje van de kamer en fluisteren met elkaar. Ze willen 
niet dat Ja-maar hoort waar ze het over hebben. Die is 
zo al zielig genoeg.

Welles en Nietes lopen naar de gang, ze gaan het 
baasje halen. Dat is natuurlijk niet zo makkelijk, want 
poezen moeten altijd een list verzinnen om hun baasje 
te roepen. Die begrijpen vaak niet wat poezen willen. 
Als poezen eten willen dan gaan ze om de benen van 
hun baasje heen draaien en kopjes geven en af en toe 
miauw zeggen, dat snapt een poezenbaas meestal wel, 
vooral als het rond etenstijd is. Dat was het nu niet. 
Nietes begon met om het baasje heen te draaien en 
Welles begon heel hard te miauwen. Het duurde even 
voordat het baasje doorhad dat de poezen heel anders 
dan anders deden. “Hebben jullie nu alweer honger,” 
mopperde ze. Gelukkig snapte ze even later dat ze mee 
moest naar de kamer. 

Toen ze daar Ja-maar als een klein hoopje ellende op 
de vensterbank zag liggen begreep ze natuurlijk direct 
dat er iets aan de hand was met Ja-maar. Al gauw 
hoorden Welles en Nietes gestommel op de trap. Daar 
kwam baasje weer binnen met een grote mand, die een 
deurtje had. Als poezen zich goed voelen dan willen ze 
helemaal niet in een mand, want ze snappen dan best 
dat ze naar de dierenarts moeten. Maar Ja-maar wilde 
best in de mand, want hij had zoveel pijn. Het baasje 
pakte hem zonder problemen op. Hij blies niet en hij 
krabbelde niet en hij sloeg zijn nagels niet uit. Nietes 
keek eens naar Welles. Ze waren blij dat zij niet naar de 
dokter hoefden. Nietes zei: “nou die Ja-maar heeft het 
echt te pakken hoor.” 

Even later waren Ja-maar en het baasje weg. Nietes 
en Welles klommen in de vensterbank en gingen daar 
wachten. Ze wilden natuurlijk weten wat er allemaal 
met Ja-maar gebeurde. 

Het duurde lang, heel lang, zo lang dat ze allebei 
insukkelden en weer lekker sliepen. Ineens hoorde 
Nietes de sleutel in de voordeur. Daar waren ze weer. 
Hij sprong op en gaf Welles een zet, zodat die ook 
wakker werd. Ze renden naar de voordeur. Daar was Ja-
maar weer, maar hij gaf geen antwoord toen ze vroegen 
hoe het was gegaan. 
Ja-maar had een prik gekregen van de dokter en daarom 
was hij helemaal suf. Het baasje zei dat ze Ja-maar maar 
even met rust moesten laten, hij moest even bijkomen. 
De dokter had de akelige kies eruit getrokken. 
Het duurde een hele tijd voor Ja-maar weer een beetje 
bijkwam. Maar toen had hij hele verhalen over hoe 
het allemaal gegaan was en wat de dokter had gedaan. 

Ja-maar deed zijn bekje weer open, zodat ze de plek 
konden zien waar de kies had gezeten. “En”, zei Ja-maar 
heel trots. Er komt weer een nieuwe kies, want het was 
een melkkies die er toch uit moest. “Dat heeft de dokter 
zelf gezegd.”

De volgende dag was alles weer helemaal gewoon in 
het huis aan het Plantsoen. Welles en Nietes sliepen het 
meest en Ja-maar sprong er omheen en probeerde aan 
hun staarten te trekken of in hun oren te bijten, zodat 
ze maar zouden komen spelen. Af en toe gaf hij een mep 
met zijn pootje tegen een glimmende kerstbal in de 
boom, die dan vervaarlijk heen en weer slingerde. Het 
leek wel of hij helemaal vergeten was dat hij nog maar 
een dag geleden hele erge kiespijn had. Gelukkig maar!
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Advertentie

€
€
€
€

Handige en belangrijke telefoonnummers

Adverteren in deze buurtkrant?
Heeft u belangstelling om in deze krant te adverteren, 
of heeft u interesse in een advertentie op de website, 
neem dan contact op met:
Richard van Dinter richardvandinter@planet.nl of 
redactie@hethoogstewoerd.nl. 
De tarieven voor het plaatsen van een advertentie in 
de buurtkrant zijn als volgt:

Adv. grootte Prijs
1/8e pagina    22,50
1/4e pagina    45,-         
1/2e pagina    75,-        
1 hele pagina    125,- 

Voor de tarieven van 
het plaatsen van een 

advertentie op de 
website kunt u de 

website raadplegen.

Alarm            112
Politie   0900 8844
Meld Misdaad Anoniem  0800 7000

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

Afval/woonomgeving
Kringloopbedrijf   524 0060
Servicepunt Woonomgeving                    14071
 Dienst milieu- en wijkbeheer
 bedrijfsafval/ bestrating/ grofvuil/
 fietswrakken/ huisvuilinzameling/
 openbaar groen/ reinigingscontrole
 ongediertebestrijding/ zwerfvuil/
  volle prullenbakken in de straat/
  vegen in de wijk/ graffiti, etc.
Burgerzaken & belastingen   14 071

Dierenhulp
Dierenambulance   517 4141
Dierenpolitie  144
Dieren meldpunt (gevonden/vermist)        566 5500

Geluidsoverlast
Evenementen klachtenlijn   14 071
Geluidshinder en stankoverlast van     0800 333 555
  bedrijven of industrie

Hulp
Kindertelefoon   0800 0432
Korrelatie    0900 1450
Libertas Leiden 516 8168
Slachtofferhulp         0900 0101
Discriminatie meldpunt  512 0903
Veilig Thuis (mishandeling meldpunt)     0800 2000
Jeugdbescherming west  523 9740
Centrum voor Jeugd en Gezin 088 308 3056

Sociaal Wijkteam   516 4908

Gezondheidszaken
Apotheek, avond/nacht dienst 566 5019
Dokterpost, spoed/avond           0900 5138039
  17:00 tot 08:00 uur
GGD    088 308 3000
LUMC     526 9111

Rioolonderhoud en waterbeheer
Klachten/vragen over riolering                       14071
Hoogheemraadschap            306 3063

Parkeren
Parkeren: servicepunt          14 071

Buurtbemiddeling
buurtbemiddeling.libertasleiden.nl     06 52637119
Willem van Vliet (wijkagent)  0900 8844
René Verdel (wijkmanager)         5167751



“Odessa wenst heel Leiden en vooral, 

of in het bijzonder, de buurtbewoners een fijne kerst 

en een heel gelukkig nieuwjaar!”


