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Lichtpunten
De stille straten zijn weer terug. Het aanzicht van
gesloten winkels, bars en restaurants is niet fijn en
doet een buurt geen goed. Toch lijkt het in onze wijk
nog niet zo stil en somber. Veel mensen genieten van
de grachten, stegen en panden in Pancras, die nog
mooier tot hun recht komen zonder al te veel mensen en
verkeer. De foto van Frederique Fennema siert daarom
de voorpagina. Onze buurt kent ook veel saamhorigheid:
mensen bellen bij elkaar aan – even checken of alles nog
goed is – of laten zich van hun creatieve
kant zien. Dat gaat al heel lang terug: lees
het verhaal van de broers Van Musscher
over de oudste verfwinkel van Nederland, Van
Borselen &amp; Co. Maar ook in Corona-tijd
kwam de buurt samen om een eigen plan te

maken voor de Kaasmarkt: een écht park! Philip vertelt
uitgebreid over de totstandkoming. Kunsthistoricus
Gregor Weber neemt ons mee naar de binnenzijde van
de Lutherse Kerk, die andere parel in onze buurt die al te
lang gesloten is. Hij en zijn partner
Lisanne zijn in drie jaar uitgegroeid tot zeer actieve leden
van het sociale en creatieve netwerk van Pancras-West.
Met Lisanne voerden we een mooi gesprek.
De redactie hoopt dat ook deze editie een
lichtpunt zal zijn in deze feestelijke, maar ook
wat
donkere tijd. Goede gezond 2021 allemaal!
Door Redactie PANgeCRAS

Colofon
De Vereniging Pancras-West zet zich ervoor in om onze
wijk een prettige woon- en werkomgeving te laten zijn
en blijven. Dit doen we door activiteiten te organiseren
waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten.
Daarnaast onderhouden we contact met de gemeente
wanneer er plannen zijn die onze woonomgeving
zouden kunnen aantasten.
De Vereniging stelt zich tot doel de belangen van
de buurt en haar bewoners in de meest ruime zin te
behartigen. Daarnaast streven we er naar de onderlinge
cohesie tussen de buurtbewoners te versterken.
Lidmaatschap staat open voor de bewonersen
ondernemers van Pancras-West en iedereen die de
vereniging een warm hart toedraagt. De contributie
bedraagt € 15,00 per kalenderjaar.

Adverteren:
Mocht u willen adverteren in PANgeCRAS dan is dit
mogelijk. Voor meer informatie kunt u mailen met
penningmeester@pancraswest.nl

Redactie:
Daphne Treurniet, Hein Martens, Hélène Kalmijn,
Jeroen Haver, Vera Rusch (opmaak)

Jeroen Haver

Secretariaat:
Beschuitsteeg 7 2312JT Leiden ; bestuur@pancraswest.nl
Bank:
NL 16INGB000.47.36.339 t.n.v. Vereniging Pancras-West

Algemeen contact, lid worden of aanmelden voor de
nieuwsbrief kan via:
info@pancraswest.nl

Hélène Kalmijn

Website:
www.pancraswest.nl
Wijkkrant PANgeCRAS
PANgeCRAS is een uitgave van Vereniging PancrasWest. De redactie staat los van het bestuur.
Het verschijnt in een oplage van 1000 ex. en wordt
huis aan huis verspreid in deze wijk en toegezonden
aan relaties. PANgeCRAS verschijnt vier maal per jaar
rond de (voor)laatste week van maart, juni, september
en december. PANgeCRAS is published 4 times a year,
around the last week of March, June, October and
December.

Vera Rusch

Kopij voor deze wijkkrant:
redactie@pancraswest.nl
Wilt u iets leuks schrijven over wat u heeft meegemaakt
of een event in de wijk, een foto, gedicht, of op welke
manier dan ook bijdragen, dan bent u uiteraard van harte
welkom om uw steentje bij te dragen! Gelieve kopij per
mail wel tijdig aan te leveren – uiterlijk 3 weken voor
verschijningsdatum.
Please send your input at least 3 week prior to publication.
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Daphne Treurniet

Van de voorzitter
Naast somberheid is er ook veel reden voor vrolijkheid:
• Het Kaasmarktplan is af en het Buurtinitiatief zal
het aan de wethouders aanbieden. Het is een breed
gedragen plan en hopelijk zal het ons onder andere
vrijwaren van de geplande Chinese Muur langs de
waterkant.
• Het team dat doende is de Kaasmarktschool voor de
kunstenaars te redden is op volle sterkte en zal over 2
maanden een plan inleveren.
• Mieke Hulshof, die het secretariaat beheerde, zal na
vele jaren het bestuur verlaten. Een waarlijke aderlating.
Altijd zeer betrokken bij de buurt. Een betrokkenheid die
ook zichtbaar werd bij alle rondjes die wij liepen bij de
wijkschouwingen. We zullen haar agenda’s en notulen
missen.
• Het goede nieuws is dat we een opvolgster voor Mieke
gevonden hebben. Fleur Kievid, een studente woonachtig
op de Oude Rijn. Een lang gekoesterde wens, een student
in het bestuur te hebben is hiermee in vervulling gegaan.

Foto: Foppe van Rees Vellinga
Foppe van Rees Vellinga, voorzitter Pancras-West
In deze wonderlijke tijden van de corona gebeuren er veel
bijzondere dingen. Om te beginnen de sprookjesachtige
setting van de Algemene Ledenvergadering. Het leek
wel een door duisternis omgeven Oud-Germaanse
vergadering in de Burcht onder de dikke bomen. Gelukkig
konden we in het Koetshuis van Ton stroom betrekken
en elkaar nog enigszins onderscheiden.
Het leven wordt er niet simpeler op. Hoe herken ik mijn
buren met een mondkapje? Hoe kom ik thuis zonder
door overbevolkte stegen te passeren? Hoe een beslagen
bril te voorkomen en niet als een blinde mol over de
Lange Mare te lopen om bij de kaasboer een hazenrug te
bestellen? Door de forse toename van de besmettingen
in Leiden beginnen velen zich wel wat ingesloten
te voelen. Nu maar hopen de komende maanden
besmettingsvrij door te komen. De ontwikkeling van de
vaccins verloopt gelukkig voorspoedig.

• De gesprekken van de wijkverenigingen met de
gemeente over de participatie zijn aanstaande. Geheel
op gemeentelijke wijze heeft de gemeente iemand
uitgenodigd dit proces te begeleiden. Het idee om dit
even te overleggen met de voorzitters kwam niet in de
hoofden van de stadhuiswerkers op. Ik vraag mij vaak
af: zouden die wethouders en medewerkers ook zo thuis
met hun kinderen omgaan? Naast de binnenstad vielen
er de laatste maanden allerlei groeperingen, vanwege de
niet bestaande participatie, over het college heen. Men
is nu een charmeoffensief gestart, tenslotte zijn er over
2 jaar verkiezingen. Ik ben benieuwd wat het op gaat
leveren.
Ik wens u ondanks de coronaperikelen prettige
feestdagen en blijf voorzichtig!
English summary on page 4.
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English summary - From the Chairman
Besides gloominess there is also a lot of reason for
cheerfulness.
• The Kaasmarkt Plan is ready and the Neighbourhood
Initiative will present it to the aldermen. It is a widely
supported plan and hopefully it will save us from, among
other things, the planned Great Wall along the water's
edge.
• The team working to save the Kaasmarkt School for the
artists is at full strength and will hand in a plan in two
months' time.
• Mieke Hulshof, who managed the secretariat, will leave
the board after many years. A true loss. She was always
very involved in the neighbourhood. An involvement that
also became visible in all the rounds we did during the
neighbourhood inspections. We will miss her agendas
and minutes.
• The good news is that we have found a successor for
Mieke. Fleur Kievid, a student living on the Oude Rijn. A
long cherished wish to have a student on the board has
been fulfilled.
• The discussions between the neighbourhood
associations and the municipality about participation
are imminent. The municipality has invited someone to
supervise this process in an entirely municipal manner.
In these wonderful corona times, many special things
are happening. To begin with, the fairytale setting of
the General Assembly. It looked like an Old Germanic
meeting, surrounded by darkness under the thick trees of
the Burcht. Fortunately, in Ton's Koetshuis, we were able
to hook up the electricity and still distinguish each other
to some extent.
Life isn’t getting any simpler. How do I recognise my
neighbours with a facemask? How do I get home
without passing through overcrowded alleys? How to
avoid fogged up glasses and not walk across Lange
Mare like a blind mole to order a saddle of hare from
the cheese-monger? Due to the sharp increase in
infections in Leiden, many people are starting to feel a bit
trapped. Now they are hoping to get through the months
infection-free. Fortunately, the development of vaccines
is progressing well.

• The idea of discussing this with the chairpeople did
not enter the minds of the town hall workers. I often ask
myself: would these aldermen and employees also deal
with their children like this at home? In recent months,
in addition to the city centre, all kinds of groupings have
fallen from the college due to a lack of participation. A
charm offensive has now been launched, after all, there
will be elections in two years' time. I am curious what the
results will be.
I wish you happy holidays despite the corona perils, and
remain vigilant!

Op weg naar een groen Kaasmarktpark

De afgelopen 32 jaar en misschien wel langer zijn er al
veel plannen gemaakt om de Kaasmarkt te ontwikkelen,
maar tot nu toe bereikten deze nooit het stadium
van uitvoering. Eind 2016 wordt een nieuwe poging
gedaan. Er wordt door de gemeente een klankbordgroep
opgericht, met als opdracht plannen te ontwikkelen over
een mogelijk nieuwe inrichting van de Kaasmarkt.
Midden in dit proces besluit de gemeente in 2019 de
ruimtelijke ontwikkeling aan de rand van de Kaasmarkt
los te knippen van de planvorming openbare ruimte en
de verdere uitwerking van het kaderbesluit Kaasmarkt
aan te houden tot er meer duidelijkheid is over de
effecten op de Kaasmarkt van de nieuwe parkeervisie
en de uitwerking van de plannen voor de autoluwe
binnenstad.
Uiteindelijk ligt begin 2020 een plan op tafel, waarin
alleen gesproken wordt over mogelijke bebouwing op
drie plekken op de Kaasmarkt. In de daaropvolgende
inspraakprocedure hebben buurtverenigingen PancrasWest en Maredorp-de Camp, gesteund door een groot
aantal omwonenden, afwijzend gereageerd op de
voorgestelde bebouwing aan de kant van de Hooigracht
en aan de kant van de Koppenhinksteeg. Dit hadden
zij overigens ook al tijdens de vergaderingen van de
klankbordgroep gedaan. Wel konden beide verenigingen
zich vinden in de voorgestelde bebouwing aan de
achterwand van de Kaasmarkt en nieuwe ontwikkelingen
in de Kaasmarktschool. Er bestond bij veel bewoners
veel onvrede en irritatie over de door de gemeente
geboden inspraak en participatie procedure en men
voelde zich niet gehoord.

Conform het hierboven genoemde ‘ontkoppelings’besluit heeft de gemeenteraad op 18 juni 2020 het
Stedenbouwkundig Programma van Eisen Kaasmarkt
(SPvE) behandeld. Het doel van dit SPvE was om
samenhangende ruimtelijke kaders vast te leggen
voor drie ontwikkellocaties aan de Kaasmarkt.
De gemeenteraad heeft dit SPvE goedgekeurd, zij
het met een aantal amendementen. Een van deze
amendementen behelst het verzoek aan het College tot
het uitwerken van een aantal alternatieve scenario’s van
ontwikkelcluster III: grachtenpanden, hoek Hooigracht,
c.q. nieuwbouw aan de Oude Rijn.

Burgerinitiatief

Verder heeft de raad expliciet ook aan de buurt en direct
belanghebbenden de mogelijkheid geboden om met
een alternatief plan te komen voor dit cluster. Tegen
deze achtergrond is als burgerinitiatief de werkgroep
Kaasmarktpark gevormd. Deze werkgroep bestaat
uit drie bewoners van Pancras-West (Sam Messiaen,
Foppe van Rees Vellinga, Philip Spinhoven) en drie
afkomstig uit Maredorp-de Camp (Arthur Elias, Thomas
Erdbrink, Aloys van Rest). De werkgroep wordt door twee
externe deskundigen op het gebied van stedenbouw
en planologie, waaronder Karel Sant, als adviseur
bijgestaan. Laatstgenoemde is ook adviseur van het
Nieuw Leids Bolwerk.
De werkgroep heeft besloten zich niet te beperken tot
het ontwikkelen van een alternatief voor ontwikkelcluster
III aangezien zij van mening is dat het noodzakelijk
en wenselijk is om een integraal ‘groen plan’ te
ontwerpen voor het gehele plein. De herinrichting van
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de Kaasmarkt dient niet alleen stedenbouwkundig
verantwoord te zijn, maar vooral ingebed in de ook door
de Gemeenteraad gevraagde vergroening van het plein.
De werkgroep heeft hiertoe een stedenbouwkundige
en een landschapsarchitect van de Stijlgroep
(landschapsarchitectuur, stedenbouw & architectuur)
aangetrokken, te weten Paul van Wijk en Rik Blank. De
Stijlgroep is in Leiden ook betrokken bij het ontwikkelen
van het Energiepark.

Draagvlak

Gezien de lange voorgeschiedenis van het plannen
maken voor de Kaasmarkt en het bestaande ongenoegen
over de afgelopen participatie en inspraak, hechtte
de werkgroep veel belang aan het creëren van een zo
breed mogelijk draagvlak. De werkgroep heeft daarom
besloten om in een iteratief proces van enquêteren en
stadsgesprekken breed gedeelde wensen van de buurt
en betrokkenen met behulp van professionals te vertalen
in een concreet uitgewerkt plan voor de Kaasmarkt.
Dat de buurt zich sterk bij dit ontwerpproces betrokken
voelde bleek uit het feit dat er in een korte tijdsperiode
van slechts enkele maanden, die samenviel met
zomerreces en COVID-19-pandemie, vele (71) reacties
op de uitgezette enquête binnenkwamen en ook dat op
de goed bezochte drie daaropvolgende stadsgesprekken
levendig en constructief over de inrichting van de
Kaasmarkt werd gediscussieerd.
In de enquête heeft de werkgroep de input
van buurtbewoners, ondernemers en andere
belanghebbenden gevraagd over ‘groen’ (park en
parkeren), ‘rood’ (bouwen), ‘blauw’ (Oude Rijn) en
ondernemen. De 71 gegeven reacties lieten enkele door
de grote meerderheid van de respondenten duidelijk
onderschreven uitgangspunten zien. Er bestaat een
duidelijke behoefte aan een groene en open ruimte,
waarin de bestaande bomen behouden blijven en er
gelegenheid is om elkaar te ontmoeten en buiten te
kunnen vertoeven. Verder vindt de meerderheid dat
auto zo veel als mogelijk geweerd moeten worden
en dat er naast (een uitbreiding van) Catootje aan
de Markt en eventueel ondersteunende horeca bij de
Kaasmarktschool geen behoefte bestaat aan verdere
horeca-uitbreiding. Tenslotte was men zeer uitgesproken
over de onwenselijkheid van grachtenpanden bij de hoek

Foto: Jeroen Haver
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Hooigracht en aan de Oude Rijn en zag men juist de
overkant van de Oude Rijn als een natuurlijke afscheiding
van het beoogde park. Deze keuze voor ‘vergroening’ in
plaats van ‘verstening’ hing sterk samen met de wens
om alle bestaande bomen te behouden om hittestress
tegen te gaan en klimaatdoelen te helpen realiseren.
De resultaten van deze enquête werden vervolgens
op een eerste stadsgesprek besproken. Op een
tweede bijeenkomst presenteerde de urbane
landschapsarchitecten van de Stijlgroep enige
hierop gebaseerde inrichtingsprincipes ter nadere
concretisering. Tijdens dit gesprek werd onder meer
aangegeven dat het gebruik kunnen maken van de
gemeentelijke regeling voor bewoners om tegen
gereduceerd tarief te kunnen parkeren in de nabijgelegen
parkeergarages een voorwaarde is voor het uitvoering
van plannen om de Kaasmarkt autoluw te maken. Op
de laatste derde bijeenkomst werd een meer uitgewerkt
plan gefinaliseerd waarbij met name de aansluiting
van het park met het beoogde “Stadsatelier aan de
Kaasmarkt” (voormalig Kaasmarktschool) veel aandacht
kreeg.

College en gemeenteraad

De werkgroep denkt met deze bottom-up-procedure
waarin bewoners met professionele ondersteuning hun
wensen vertaald hebben in een concreet plan een mooi
en aansprekend groen voorstel te hebben ontwikkeld
als alternatief voor verdere verstening. Op 11 november
heeft de werkgroep dit voorstel -vanwege de pandemie
en corona voorschriften- digitaal overhandigd aan de
D66 wethouder Duurzame Verstedelijking, Ruimte &
Wonen. Fleur Spijker en de Groen Links wethouder
Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte
Ashley North. Dit gebeurde symbolisch door het voor
het college oplossen van de al decennia bestaande
Kaasmarkt puzzel door het aanreiken van zes in elkaar
passende puzzelstukken. De wethouders waren positief
over de gevolgde bottom-up procedure waarin bewoners
en betrokkenen zich actief hebben ingezet om hun eigen
directe leefomgeving vorm te geven en zegden toe de
aangeboden visie en ontwerp voor de Kaasmarkt serieus
te zullen gaan bestuderen. Verder werd toegezegd dat
Tim Schouwenaar (de gemeentelijke projectmanager

Kaasmarkt) de werkgroep zal betrekken bij de verdere
gemeentelijke planvorming.
De tijd zal het leren of deze procedurele opening een
daadwerkelijke inbreng vanuit directbetrokkenen
mogelijk zal maken. De wijkverenigingen Pancras-West
en Maredorp-de Camp hebben ondertussen hun steun
voor het plan uitgesproken. We hopen op een nader
geconcretiseerd groen plan ontwikkeld in samenspraak
met een ‘groen’ College dat uiteindelijk door een ‘groene’
Gemeenteraad zal worden omarmd. Dat verstening in
de vorm van kadewoningen en de hiervoor noodzakelijke
kap van prachtige linden en platanen langs de Oude Rijn,
zoals door het college voorgesteld een voorwaarde is om

het plein van de Kaasmarkt weer te kunnen vergroenen,
is inherent tegenstrijdig beleid. Zeker na het verdwijnen
van de vele mooie oude bomen bij de reconstructie van
de Hooigracht, dient dit groene kapitaal op de Kaasmarkt
behouden te blijven. Dit kan niet alleen helpen om een
kleine groene oase te bieden aan Leiden, zijn bewoners
en bezoekers, maar deze bomen kunnen ook een
belangrijke rol te spelen in verduurzaming, het opvangen
van hittestress, regenwaterregulering en de afvang van
verontreinigende stoffen (zoals van de nabijgelegen
verkeersader Hooigracht).
Het aangeboden plan voor de Kaasmarktpark is te
downloaden op de website van de wijkvereniging
Pancras West (https://pancraswest.nl) en het
Burgerinitiatief Kaasmarktpark ontvangt graag reacties
op dit plan om in co-creatie met de gemeente en
anderen de uitwerking van dit plan verder ter hand te
nemen. Deze reacties kunnen gestuurd worden naar het
volgende mailadres: werkgroepkaasmarktpark@gmail.
com
Namens het Burgerinitiatief Kaasmarktpark
Philip Spinhoven

De Ridder van de Hooglandse Kerk
Als er één wijkgenoot is die recht heeft op de titel
beschermd stadsgezicht dan is het wel historicus, jurist
en dirigent Hans Brons. Geboren in een aanleunwoning
van de Pieterskerk woont hij inmiddels alweer 41 jaar in
soortgelijke woning van de Hooglandse Kerk.

het lijf. De laatste jaren is hij naar eigen zeggen wat
milder geworden en wordt er gevaarloos geoefend. Het
koor heeft inmiddels een geweldige reputatie en zingt
naast de Hooglandse Kerk ook regelmatig in kerken in
Engeland. De Evensongs trekken veel publiek.

Doorgaans zit hij voor zijn huis in de Nieuwstraat waar
hij met een glaasje in gesprek is met eenieder die erlangs
komt. Hij wijst toeristen de weg, becommentarieert
wat er zoal voor zijn ogen gebeurt en trekt af en toe
een sprintje naar de Nieuwe Rijn als er weer een boot
langskomt die te veel lawaai maakt, om de inzittenden
uit te foeteren.

Na 40 jaar noest dirigeren werd hij benoemd tot Ridder
in de orde van Oranje-Nassau, wij zijn trots op onze
coryfee!
Door Foppe van Rees Vellinga

Zeer verknocht aan de kerk, vanwege zijn vader
als voormalig dirigent en orgelspeler, zijn broer en
schoonzusje als zangers en hijzelf begonnen als zanger
in het koor. De “Bronsmaffia”, zoals hij dat noemt. Na
de restauratie van het de Swart/van Hagenbeerorgel
ging Pa hierop spelen. Hij zocht het hogertop, op de
orgeltribune, waarna Hans dirigent werd.
Niet altijd een makkelijk man als dirigent weet hij. Hij
had de gewoonte om met zijn voet een paukenslag
op het dirigentenvlonder te producer als het hem niet
beviel en joeg daarmee menig koorlid de stuipen op

Foto: Foppe van Rees Vellinga
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VERF
Veel kleuronderwijs. Vroeger werd je nog wat geleerd
zegt Hans, tegenwoordig is iedereen die een kwast kan
vasthouden schilder. Ik zit achter in de winkel. Het is een
komen en gaan van klanten en er worden allerlei lastige
vragen over houtrot, verdunningsmiddelen, verfsoorten
enzovoort naar tevredenheid beantwoord. Specialisten
in hun vak, dat is duidelijk. De oude bakken met
kleurstoffen zijn gevuld met halffabrikaten. Nu hebben
ze nog voornamelijk een decoratieve functie. Gevuld met
metaaloxide, dodenkoprood, groene koperoxide, oker van
vermalen aarde en krijt. Krijt is een vulmiddel en tevens
mooi wit.
In het verleden was de Hooigracht dorpser, meer winkels,
een huisarts en een kapper daarnaast nog de drukte
van het Elisabethziekenhuis. In de straat waar vroeger
gezinnen woonden, wonen nu voornamelijk studenten en
expats.

Foto: Foppe van Rees Vellinga
“Verf” roept het bord op de Hooigracht. Het is het
mooiste reclamebord van Leiden. Kort en duidelijk, het
siert de verfhandel van Van Borselen.
Het is een van de oudste winkels in Leiden, altijd
gevestigd op de Hooigracht. Niet aan het water , de
gracht werd in 1681 gedempt.
Gestart in 1876 door Abraham van Borselen, daarna
kwam neef Dirksen erbij en werd het van Borselen en Co
, 1900. Opa Musscher, geboren in 1900, begon in 1918.
Er kwam een verdieping op het huis in 1926 waar enige
van Musschers het licht zagen. Toen de zonen het bedrijf
voortzetten bleven vader en moeder van Musscher
boven wonen. Er is veel veranderd in de verfindustrie
en handel. Vroeger werd verf in kleine werkplaatsen
gemaakt. Verf maken betekende kleurstoffen malen en
mengen, met een vijzel, met de hand. Hoe fijner gemalen,
hoe meer kleur. Later kwam er elektriciteit en werd er een
machine ingezet. Weer later kwam de verffabriek waar
verf op bestelling werd gemaakt en de opdrachtgever
een dikke vinger in de pap had als het ging om de
receptuur. De kwaliteit moest hoog zijn, de voornaamste
reden dat de winkel nog bestaat. Geen kleurstalen maar
kijken naar de kleur. Alles wordt op het oog gemaakt.
Hans en Jan Willem nemen het 25 jaar geleden van hun
ouders over, na de schilderschool doorlopen te hebben.
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De broers zijn blij dat de straat wordt opgeknapt,
Breestraat en Haarlemmerstraat zijn kernwinkelgebied
dus daar werd meer aandacht aan besteed.
Voorheen vaak dubbele rijen auto’s voor de deur veel
stank en lawaai, slechte bestrating, zij zijn blij dat de
parkeerplekken verdwijnen.
De winkel gaat het nog lang volhouden. Zij zijn aanwezig
op facebook en instagram. Vraagbaak voor horeca,
kerken en schildersbedrijven, met name de bazen mogen
er graag komen. Ook worden er sinds jaar en dag de
kleuren gemengd voor de gedichten op de muren van
Leiden. Zo moest er een kleur voor “Indonesie” gemaakt
worden. Het werd een zachtgrijs met een vernislaag
erover.
“VERF”, u zult eraan denken bij het lezen van een volgend
gedicht.
F.Vellinga

Foto: Foppe van Rees Vellinga

Foto: Foppe van Rees Vellinga

Foto: Foppe van Rees Vellinga

Nieuwe Rijn 3, Leiden T (071) 566 10 30
sieraden@borgendaphne.nl www.borgendaphne.nl

Interview Lisanne Wepler
Mijn wortels vergroeien iedere dag verder met deze stad
Onze wijk kent een groot aantal expats. Wat bewoog hen
naar Leiden te komen? Hoe kijken zij tegen de stad en de
buurt aan? Hun verhaal lees je in PANgeCRAS.
In deze aflevering spreken we Lisanne Wepler:
kunsthistorica van beroep en (beginnend) kunstenares.
Sinds 2017 woont zij samen met Gregor Weber aan de
Hooglandse Kerkgracht. Hun huis verraadt een beetje hun
passie: muziek en schilderkunst. Het is niet alleen een
hobby, maar ook werk: voor Gregor als hoofd beeldende
kunst bij het Rijksmuseum in Amsterdam en voor Lisanne
als onderzoekster bij de universiteit Leiden.
Vanwege dit onderzoek naar dierenfabels in de kunst
verhuisde Lisanne vier jaar geleden vanuit het Duitse
Braunschweig naar Nederland. Gregor woonde al in
Amsterdam en op zoek naar een woning voor hen
beiden kwamen ze in Leiden terecht. Een stad die vanaf
het begin al een aantrekkingskracht op Lisanne heeft
gehad. “Het is een knusse, levendige stad, maar niet zo’n
‘museumstad’ waar alles perfect is. Leiden heeft een

mooie mix van historisch en rommelig, het leeft”. Echter,
het zijn de buurtgenoten die maken dat ze zich hier zo
thuis voelen. Lisanne: “Vanaf dag één hadden we contact
met de buren en stonden er twee flessen rode wijn op
de stoep, terwijl we nog midden tussen alle dozen zaten.
Daar begon de gezelligheid al!” Ze kan zich geen betere
buren en buurtgenoten voorstellen. Het is zo fijn om even
af te spreken, te weten er voor elkaar te zijn. Dat geeft een
enorm prettig gevoel, helemaal in deze tijd, zegt Lisanne.
Voor ze naar Leiden kwam was Lisanne twee jaar junior
conservator in het Herzog Anton Ulrich-Museum in
Braunschweig. Door haar netwerk kwam ze in contact
met een onderzoek naar fabels in de kunst dat Prof.
Paul Smith van de universiteit in Leiden bij de NWO
aangevraagd – en gekregen – had. Inmiddels controleert
Lisanne de proefdrukken van haar boek dat ze over het
onderzoek geschreven heeft en dat de ontwikkeling
van dierenfabels in de kunst in Europa tussen 1600 en
nu beschrijft. 1 “In de 17e eeuw was Nederland, vooral
Zuid-Nederland, een belangrijk centrum van dieren in
fabelafbeeldingen in de schilderkunst.” Maar ook Tsjechië,
Italië, Spanje, Frankrijk, Engeland en Schotland komen in

9

het boek aan de beurt. Het Johan de Witthuis in Den Haag
heeft een zaal vol met dierenfabels aan de wand, een
unieke reeks schilderijen van hoge kwaliteit uit de 18de
eeuw.
Ook nu haar boek bijna afgerond is, blijven Lisanne
en Gregor Leiden trouw. Ze voelt zich door de nieuwe
vrienden, de buurt, kunst en muziek enorm verbonden met
de wijk en de stad. Zo zijn Gregor en Lisanne samen met
Burkhardt Söll onlangs een kunstenaarscollectief gestart:
drukdrukpaint (zie ook Instagram
@drukdrukpaint). Ze gebruiken nu de Kaasmarktschool,
maar zoeken een eigen plek vanaf volgend jaar.

Daarnaast heeft Lisanne in 2019 een tentoonstelling
en een concert georganiseerd voor de wijk en wil op die
manier ook in de toekomst graag verder bezig blijven.
Deze activiteiten helpen haar de stad en haar politiek
nog beter te begrijpen. Op dit moment denkt ze mee
met de groep die het gebouw van de Lutherse kerk als
maatschappelijke functie wil behouden; een toegankelijke
plek voor iedereen om de kunst erin te bewonderen en de
klanken van het orgel te beluisteren. 2
Lisanne Wepler en Pancras-West: een toonbeeld van
hoe mooi kunst, muziek en historie met elkaar kunnen
vergroeien.

1 Lisanne haar boek komt uit onder de titel Tierfabeln von Äsop und La Fontaine in Gemäldeserien seit 1600, bij
uitgeverij Imhof.
2 Je leest meer over de Lutherse kerk op pagina 13

English summary
"Every day, I feel my roots growing stronger in Leiden"
Our district has a large number of expats. What has moved
them to come to Leiden? How do they view the city and the
neighborhood? You can read their story in PANgeCRAS.
In this episode we speak to Lisanne Wepler: art historian
by profession and (starting) artist by aspiration. Since
2017 she has lived with Gregor Weber on the Hooglandse
Kerkgracht. Their house betrays their passion: music and
painting. It is not only a hobby but work as well: for Gregor
as head of visual arts department at the Rijksmuseum
in Amsterdam and for Lisanne as a researcher at Leiden
University.
Lisanne moved from Braunschweig, Germany to the
Netherlands four years ago, to do research into animal
fables in art. After a year in Amsterdam they found the
right space for them both in Leiden. Lisanne was always
attracted to Leiden. “It is a cozy, lively city, but not a
'museum city' where everything is perfect. Leiden has a
nice mix of historical and lesser areas – it’s alive”. But what
makes them feel truly at home is the community and their
neighbours. “On day one we met our neighbors and while
we were still unpacking all of our boxes, two bottles of red
wine appeared on our doorstep. That’s how the fun and
friendship started!” You couldn’t ask better neighbours or a
better neighbourhood. It is so nice that you can always turn
up for a chat, or if you need something; people are always
ready to help. That’s a very reassuring feeling, especially in
times like these, says Lisanne.
Before she came to Leiden, Lisanne had worked for two
years as a junior curator at the Herzog Anton Ulrich
Museum in Braunschweig. Through her network she heard
that Prof. Paul Smith of Leiden University had just received
a grant for a research project into fables in art. Four years
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later, Lisanne is doing the final edits on her book about her
research, describing the development of animal fables in
art in Europe from 1600 onwards. “During the 17th century,
the Netherlands were an important center of animals
in fable images in painting, especially in the southern
provinces.” Furthermore, the Czech Republic, Italy, Spain,
France, England and Scotland are also featured in the book.
Lisanne points out that one of the rooms in the Johan
de Witthuis in The Hague, has a wall of animal fables, it’s
a unique series of high-quality paintings from the 18th
century.
Even though she will soon finish her book, Lisanne and
Gregor have no plans to leave Leiden. Thanks to the
new friends, the neighborhood, art and music, she feels
enormously connected to the neighborhood and to the
city. She says: “Every day, I feel my roots growing stronger
in Leiden.” Lisanne and Gregor have recently started an
artist collective Drukdrukpaint (see also Instagram @
drukdrukpaint) together with Burkhardt Söll. For now, they
meet in the Kaasmarkt School, but they are looking for a
place of their own from next year.
In 2019, Lisanne organised an exhibition and a concert for
the neighborhood. She would like to do the same again in
the future. She is also a board member of the neighborhood
association for the last 1.5 years. These activities help her
better understand the city and its politics. Currently she
is part of a group of locals that working to ensure that the
former Lutheran church maintains its social function, a
place open to everyone who wants to admire the building,
it’s unique art and the sounds of the organ dating from
1672.
Lisanne Wepler and Pancras-West: a seemingly perfect
example of art, music and history interests coming
together.

Buurt in beeld @pancraswest
Wist je al dat de wijkvereniging Pancraswest een
Instagram en Facebook account heeft? En volg je die al?
Graag willen we de Social media-kanalen van onze
buurt actiever in gaan zetten. Waarom? Omdat het een
eigentijdse interactieve manier is waarop we de buurt in
beeld kunnen brengen. En we zijn ervan overtuigd dat er
heel veel leuke en interessante zaken zijn die bewoners
en ondernemers in onze buurt kunnen uitwisselen.
Doe je ook mee? Volg ons dan op Instagram en
Facebook.
Tot ziens in de buurt of op
Tot ziens op @pancraswest,
Fleur, Irthe en Frederike

Contactgegevens EDUARD
EDUARD Leiden, op de hoek van de Hooglandse
Kerkgracht en de Koppenhinksteeg, sinds 5 jaar
de plek voor mooie kwaliteit tassen, sieraden en
woonaccessoires.
In het atelier wordt een deel van de tassen en sieraden
gemaakt, verder worden producten verkocht van andere
duurzame merken en kleine zelfstandige makers.
Een wisselend assortiment van mooie originele
producten waardoor binnenlopen voor een cadeautje
of iets voor uzelf altijd de moeite waard is.
EDUARD Leiden
Hooglandse Kerkgracht 6
2312 HT Leiden
071-5663050
Webshop: www.eduard-leiden-shop.nl
Facebook: Eduard Leiden
Instagram: @eduardleiden
Open 7 dagen per week:
maandag van 13 tot 18 uur
dinsdag t/m zaterdag van 10 tot 18 uur
en elke zondag van 12 tot 17 uur
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Jongeren met theaterkoorts
Auditie voor spelers (18-26 jaar) nieuwe Leidse
theatergroep
In september 2020 is ‘TheaterKoorts’ opgericht, een
theatergroep voor jongeren tussen de 18 en 26 jaar met
kunstzinnige, en mogelijk professionele, ambities. De
artistieke leiding van de groep ligt bij de jonge Leidse
theatermaker Dylan Nieuwland. In zijn voorstellingen
combineert hij toneel met technologie, denk daarbij aan
het gebruik van live video of vooraf opgenomen filmische
scenes. In januari 2021 starten de repetities voor de
eerste voorstelling van TheaterKoorts, deze zal in juni
2021 worden opgevoerd. Dylan zoekt spelers tussen 18
en 26 jaar met lef en ambitie. Interesse? Meld je aan voor
een auditie.
Contactgegevens; nieuwland.dylan@gmail.com,
telefoon 06-28403615.
Meer informatie op www.theaterkoortsleiden.nl

Fromagerie Bon
Kaas, wijn en proeverijen.

Veel van jullie kennen ons en weten ook wat wij doen. Maar wat veel van jullie misschien niet weten, is dat
Fromagerie Bon ook catering organiseert. Van afscheidsfeesten, verjaardagen, borrels en zelfs trouwerijen.
Grote groep of kleine groep?
Voor ons is het geen enkel probleem.
Warme of koude gerechten, dranken of zelfs de aankleding? Wij bij Fromagerie Bon vinden niks te gek.
Dit allemaal kan zowel thuis, op locatie als bij
Fromagerie Bon. Bij Fromagerie Bon geldt een maximum van 40 personen.
Mocht u vragen hebben, loop gerust bij ons binnen op de Oude Rijn nummer 1.
Vriendelijke groet,
Team Fromagerie Bon.
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Buurt bezorgd over hotelplannen in Lutherse Kerk
Meer dan 50 inwoners van Leiden, die in de nabijheid van
de Lutherse Kerk aan de Hooglandse Kerkgracht wonen,
hebben zich in een brief tot B&W en de gemeenteraad
van Leiden gewend. Zij zijn bezorgd om de plannen van
eigenaar City Stone Group om van de Lutherse Kerk een
“boutique hotel” met een terras te maken.
Dat is de buurt in het verkeerde keelgat geschoten.
In de eerste plaats omdat de Hooglandse Kerkgracht
in de afgelopen jaren omgevormd is tot een
“rustplek” in de toch al drukke binnenstad – met een
woonwijkbestemming. En, bovendien, er is op vele
plaatsen in de stad al horeca aanwezig, schrijven de
bezorgde buurtbewoners.
Nog belangrijker noemen ze de cultuurhistorische
waarde van de kerk. Het is de enige Lutherse Kerk in

Nederland die schilderijen heeft hangen. In de 17de
eeuw is door de Lutherse gemeente specifiek opdracht
gegeven voor deze schilderijen. Het Rijksmuseum heeft
aangegeven dat drie ontbrekende schilderijen (die sinds
1922 in haar bezit zijn) naar de kerk terug kunnen keren,
wanneer de kerk een duidelijke publieksfunctie gaat
krijgen. Daarnaast beschikt de kerk over een prachtig
orgel, die in de plannen van City Stone Group volgens de
buurtbewoners onbruikbaar wordt.
De brief van de bewoners richt zich nu eerst op de
gemeenteraad, met het verzoek de bestemming van
de Kerk niet te wijzigen in een horeca bestemming.
Buurtbewoners zijn bereid om samen met de
eigenaar mee te werken aan het realiseren van een
maatschappelijke en publieksvriendelijke bestemming
voor de kerk.

De Lutherse Kerk te Leiden
monument schilderijen geschiedenis geloof herinnering
boodschap verantwoording
In 1618 werd de Lutherse Kerk aan de Hooglandse
Kerkgracht gebouwd, als schuilkerk achter een rijtje van
huizen, vanuit de straat alleen via een hardstenen poort
bereikbaar. 400 jaar later, in 2018, kwam de Lutherse
gemeente voor de laatste keer in de kerk samen. Er
waren te weinig leden om het gebouw nog te kunnen
onderhouden, men zag zich genoodzaakt tot verkoop
van deze kerk vol geschiedenis en verhalen. Maar die
zitten onverbrekelijk vast aan het gebouw, dat erom veel
meer is dan een hoop stenen in een oude stad.

toren of uurwerk. De ervaring bij binnentreden moet dus
zeer verrassend geweest zijn: vanuit het gangetje naar
een grote lichte ruimte, een eenvoudig rechthoek, door
zuilen en bogen in een breed middenschip en smallere
zijschepen ingedeeld. Nog steeds bepalen vandaag de
dag de grote raampartijen aan weerszijden de beoogde
‘verlichting’ in meer dan één zin van het woord. Rond
1640 telde de groeiende gemeente al 3000-4000 leden,
zodat de kerkruimte aan de ingangszijde werd uitgebreid
met een galerij, en opnieuw in 1660 met een tweede
galerij aan de oostzijde.

De kerk verrees als een schuilkerk, omdat de aanhangers
van Martin Luther het niet eens waren met alle
overtuigingen van Calvijn en de heersende Hollandse
dominees. Luther had wel de reformatie losgelaten met
zijn beroemde stellingen tegen de aflaat (1517). Hij
was de meest gelezen auteur van zijn tijd, toentertijd
gebrandmerkt als ketter en voor vogelvrij verklaard
(maar toch werden al in 1520 ook in Leiden werken van
hem gedrukt), en hij had met zijn eerste Duitse vertaling
van de Bijbel uit 1522 ook de grondslag gelegd voor de
eerste Nederlandstalige uitgaven. Afhankelijk van de
provincie of de stad werden Lutheranen in Holland wel
geaccepteerd – er waren veel Lutherse immigranten
gekomen uit Duitse en Scandinavische landen, die zich
nogal verdraagzaam opstelden.

afb 1 - Interieur van de Lutherse Kerk in 1712

In Leiden mocht dus een kerk ontstaan, maar
onzichtbaar vanuit de Hooglandse Kerkgracht, zonder

Aan het vooraanzicht van de kerk kwam pas een
verandering in de late 19de eeuw, toen de Lutherse
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kerken, net zoals de katholieke, in het stadsbeeld
zichtbaar mochten worden. De huizen aan de Hooglandse
Kerkgracht werden gesloopt en het kerkplein ontstond
met een nieuwe façade voor de voormalige schuilkerk.

afb 2 - Façade Lutherse Kerk 1878
De Lutherse Kerken in Duitsland kennen ook schilderijen
aan de muren, afbeeldingen van Bijbelse scènes. Luther
beoogde hiermee een grotere toegankelijkheid van
de verhalen te bereiken. Calvijn was hier strikt tegen,
kunstenaars mochten naar de realiteit schilderen, maar
ze mochten niet God, Jezus of Maria door fantasievoorstellingen vervalsen. Deze en andere redenen
hadden tot de beeldenstorm in 1566 geleid, vandaar
dat Calvinistische kerken zonder beelden zijn, zuiver
en eenvoudig. Aan dit karakter hebben de Hollandse
Lutherse kerken een voorbeeld genomen – met één
uitzondering, de Lutherse Kerk in Leiden!

afb. 3 Aanzicht van de westelijke galerij met de reeks van
9 schilderijen
Vier ervan zijn gesigneerd en gedateerd door Joris
van Schooten (1587-1651), meesterschilder in Leiden,
jongere broer van de befaamde hoogleraar voor
wiskunde aan de Leidse universiteit, Frans van Schooten.
De opdrachten voor de vijf anderen gingen naar minder
bekwame kunstenaars. Een deel hiervan verkeert niet in
de beste conditie. Maar samen vormen ze één belangrijk
verhaal: van de schepping met “Adam en Eva” tot aan
de eeuwige glorie in het hiernamaals. Naakt staat het
eerste paar in het paradijs, door de slang van de duivel
verleid – het begin van de zondige mensheid op aarde
en de heilsgeschiedenis door Jezus Christus. Daarom
hangt hiernaast al de “Verkondiging aan Maria” van diens
geboorte, gevolgd door het eerste stuk van Joris van
Schooten, de “Aanbidding van de herders”. Opvallend, hoe
het kindje in de kribbe een ei krijgt aangeboden, symbool
voor de vruchtbaarheid en wederopstanding. Van
Schooten leverde ook het volgende stuk, de “Kruisiging
Christi”, indrukwekkend met veel licht en donker
gecomponeerd. Het midden van de balustrade wordt
ingenomen door “De Kruisafneming”. Deze is gemaakt
door een onbekende schilder, die hiervoor een prent
naar het beroemde altaarstuk van Rubens kopieerde, en
rechts in de achtergrond nog de “graflegging” toevoegde,
nu een kopie naar een oudere prent van Albrecht Dürer.
“Opstanding” en “Hemelvaart” van Christus op de twee
volgende stukken voltooien het verhaal van diens verblijf
als mens op aarde. De laatste twee schilderijen zijn weer
van de hand van Joris van Schooten, buitengewoon
innovatieve en belangrijke voorstellingen: “Het laatste
oordeel” voltrekt Christus, hij scheidt de mensheid in de
gerechten en gelukzaligen, die naar de hemel worden
geleid, en de zondigen en verdoemden, die naar de
brandende hel worden gedreven.

Met de nog aanwezige schilderijen als vast onderdeel
van het interieur is deze kerk nog steeds uniek ten
aanzien van andere Lutherse kerken. Enkele originele
schilderijen zijn sinds 1929 in het bezit van Het
Rijksmuseum. De eerste reeks schilderijen werd in
1639/1640 aan de balustrade van de westelijke galerij
geplaatst, negen panelen van 100 x 135 cm. Ze hangen
er nog steeds.

afb. 4 Joris van Schoten, “Het Laatste Oordeel” met
zelfportret van de schilder, 1640
Onder de opstandingen is er een man, die in de
voorgrond naar ons kijkt – blijkbaar de schilder zelf,
gezien de gelijkenis met zijn van elders bekend gelaat.
Hierdoor krijgt dit bovennatuurlijk schouwspel een
direct verband met onze realiteit vóór het schilderij, een
persoonlijke vermaning tot een deugdzaam leven. De
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kroon op zijn werk levert Van Schooten met het laatste
stuk, een absoluut uniek schilderij qua onderwerp en
compositie.

afb. 5 Joris van Schooten, “De Kroon des Levens”, 1640
Het verbeeldt de opname van de gelukzaligen in
de hemel (boven rechts), vermengd met engelen,
musicerend, zwevend, tuimelend in een spiraalvorm als
zichtbaar teken voor de oneindigheid en eeuwigheid.
Hoeveel mensen hebben dit schilderij, betiteld “De Kroon
des Levens” in de laatste 380 jaar als hoop voor hun
eigen lot gezien?
Hier tegenover, aan de oostelijke galerij kwam in
1660/1661 een tweede reeks van vijf langwerpige
schilderijen te hangen. De kerkraad bestelde de doeken
bij Barent Fabritius (1624-1673), broer van de vandaag
meer beroemde Carel Fabritius. Alle twee waren onder
de invloed van Rembrandt begonnen, maar hadden
dan hun eigen weg gevonden. Als onderwerp koos men
de gelijkenissen, die Christus zelf in de Bijbel vertelt:
De gelijkenis van “De rijke man en de arme Lazarus”,
van “De Farizeeër en de tollenaar” en van “De verloren
zoon”. Ieder schilderij meet ca. 95 x 292 cm, ze bieden
de schilder dus een grote breedte, om het verhaal in
meerdere scènes van links naar rechts uit te beelden.
Een uitzondering vormt het tweede genoemde stuk,
mogelijk het middenstuk, dat als enige ook in de
achtergrond Christus bij het vertellen van dit gelijkenis
toont.

valsheid en de Latijnse spreuk: “Wie zichzelf verhoogt,
zal vernederd worden”. Tegenover loopt de tollenaar
met een engel boven zich en de spreuk: “Wie zichzelf
vernedert, zal verhoogd worden”. Ook de andere
gelijkenissen handelen van bewuste keuzes uit twee
geheel verschillende levensopvattingen. Maar steeds
speelt de genade Gods een belangrijke rol, typerend voor
de Lutherse opvatting van zonde en rouw.
De doeken van deze tweede reeks werden in ca. 1865
met onduidelijke redenen verkocht. Dit gebeurde
toen ook elders, een onverstandig en visieloos kunsten cultuurbeleid, dat Victor de Stuers zo tegenviel,
dat hij in 1873 zijn beroemd artikel “Holland op zijn
smalst” publiceerde. Toen leidde dit wél tot een ander
beleid zoals b.v. voor de bouw en inrichting van het
in 1885 geopende Rijksmuseum te Amsterdam.
Zeker geen toeval, dat in 1922 drie van de vijf stukken
na een zwerftocht door de heer M.P. Voûte aan het
Rijksmuseum werden geschonken; de twee resterende
zijn nog zoek.
Een kerkgebouw met een verhaal dus, een uitzonderlijke
decoratie, met nog steeds meer dan 12 meter
schilderkunst naast elkaar! Er is en er was nog véél
meer, wat deze plek tot een monument van herinnering
maakt. Over generaties vond de kerkgemeente hier
haar identiteit, maar ook de stad zelf bewees begrip
voor tolerantie en variëteit van kerken en religieuze
groeperingen. Voldoende reden, om ook nu verantwoord
met het historisch verleden om te gaan.
Prof. Dr. Gregor J. M. Weber
hoofd beeldende kunst, Rijksmuseum
Wie meer wil weten:
Walter A. Liedtke, “The three ‘parables’ by Barent
Fabritius”, The Burlington Magazine CXIX (1977), pp.
316-327
L. Byvanck-Quarles van Ufford, J. Happee, Beeld en
Gelijkenis. Schilderingen in een Schuilkerk, EvangelischLutherse Kerk, Leiden 1980

afb. 6 Barent Fabritius, “De Farizeeër en de tollenaar”,
1661. Rijksmuseum Amsterdam
Op de voorgrond knielt de Farizeeër voor het altaar,
hovaardig prijst hij zichzelf als gerecht. Hij stelt zich
boven de zondige tollenaar achter hem. Die durft niet
voor het altaar te komen, maar bidt rouwmoedig, dat
God hem genadig wil zijn. Links verlaat de Farizeeër de
tempel, hij ziet niet de duivel met het masker van de
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Aan de voet van de Burcht
Na de aanloop van een hele avond
inclusief een copieus diner
voerden we gesprekken
die bij zo’n nacht lijken te horen.
De volledige aanwezigheid van de maan
hielp ook de onderwerpen lichter maken.
Bij het opstaan gleed een net
door ons gerookte en gedoofde sigaret
langs onze benen naar beneden.
De volgende dag fotografeerde ik
de stoelen waarop wij zaten
de leuningen arm in arm
het peukje en wat asrest.
Een passant zag aanvankelijk stellig
een stilleven hierin, vulde daarop
de zitplaatsen met veronderstellingen
vuurde tenslotte impertinente vragen af.
Het kon niet anders dan dit stamelen
dat alles, werkelijk alles in rook
was opgegaan.
Leiden, september/oktober 2020
© Han Ruijgrok

Foto: Brian Yothers
Sinterklaas bracht Pancras laatste groet
Voordat hij vertrok met electrische spoed
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