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LIDMAATSCHAP
 Lidmaatschap staat open voor alle bewoners en ondernemers

in Pancras-West en iedereen die de vereniging een warm hart

toedraagt.

De contributie bedraagt € 15,- per jaar.

SECRETARIAAT
Oude Rijn 3, 2312 HB, Leiden

 bestuur@pancraswest.nl

 

BANK
 NL 16 INGB 000 47 36 339 t.n.v. Vereniging Pancras-West

WEBSITE & SOCIAL MEDIA
 www.pancras-west.nl

        pancras.west

        Pancraswest

WIJKKRANT
PANgeCRAS is een uitgave van de Vereniging Pancras-West

en verschijnt in een oplage van 750 stuks die aan huis worden

verspreid.

 

REDACTIE PANgeCRAS
De redactie wordt gevormd door Frederike Fennema, Jeroen

Haver en Foppe van Rees Vellinga.

Kopij voor de wijkkrant kunt u sturen naar

redactie.pangecras@gmail.com.

 

ADVERTEREN
Adverteren in de PANgeCRAS is welkom. Mail voor meer

informatie naar penningmeester@pancraswest.nl

De vereniging Pancras-West zet zich ervoor in om onze wijk een prettige woon- en werkomgeving te laten zijn.
Dit doen we door activiteiten te organiseren waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast participeren we
in overleggen met de gemeente aangaande zaken die betrekking hebben op onze woonomgeving. Het doel van de
vereniging is belangenbehartiging van de buurtbewoners, in de meest ruime zin van het woord. Daarnaast willen we
de onderlinge cohesie tussen de buurtbewoners versterken.

COLOFON
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HANDHAVING / KLACHTEN / OVERLAST
Klantenservice Gemeente Leiden 14071

POLITIE zonder zwaailicht 0900-8844

GELUIDSOVERLAST (Horeca en evenenementen) 
071-5167015

MELDPUNT ZORG EN OVERLAST 
(personen / psychiatrische problematiek)
088-3083620

WIJKAGENT Dennis Perdock 
dennis.perdok@politie.nl

WIJKREGISSEUR 
René Verdel 071-5167809

BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) 14071

COÖRDINATOR WIJKBEHEER 
Wanita Mahesh 071-565198

BRANDWEER / INFORMATIE 088-2465000 
bij NOOD 112

AMBULANCE / INFORMATIE 071-573000

Handige telefoonnummersVerenigingsinformatie
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Leees meer over de wijk

In de afgelopen jaren hebben de wijkverenigingen uit het

centrum maandelijks overleg gehad over onderwerpen die

ons allen aangingen. Met name de participatie is een

belangrijk item. Voor er allerlei nota’s verschijnen consulteert

de gemeente de diverse belangen groepen. Graag willen wij

bij de opstelling van een nota betrokken worden, niet als

alles 'in kannen kruiken is' er  nog eens wat mogen vinden,

als 'mosterd na de maaltijd'.

Uiteraard zijn er naast wijkverenigingen ook andere bewonersgroepen die eerder

betrokken willen worden. Bijvoorbeeld bouwprojecten. 

Voor de min of meer reguliere zaken ons allen betreffend zullen 2

wijkvertegenwoordigers ons in het vervolg vertegenwoordigen. 

Participatie wordt in het nieuwe college behartigd door Fleur Spijker. We zien uit

naar een constructieve samenwerking!

Rest mij u een vrolijke zomer te wensen. 

Foppe van Rees Vellinga,

Wijkvoorzitter Pancras-West
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PANCRAS-WEST SIDE STORY 
The making of...

Je hebt wellicht al eens eerder een oproep voor

deelname in dit blad zien staan: ‘deelnemers

gezocht voor muzikale vertelling over de Leidse

binnenstad’. Welnu, die deelnemers zijn onlangs van

start gegaan met hun eerste repetitie. En op 6

november staan we met zijn allen twee keer op de

planken van het Volkshuis aan de Apothekersdijk.

Daar gaan we het Leidse publiek ons verhaal zingen

én vertellen. In September hebben we zelfs een

openbare ‘try out’ tijdens het Kunstroute weekend.

Maar hoe begin je nu zoiets? 

Het simpele antwoord bij ons was: daad bij het woord voegen! En het hebben van een netwerk in Leiden, helpt! Wat begon als

een gesprek tussen Carolien Devilee en mijzelf over gebeurtenissen rond de bruggen in de binnenstad en het eiland Pancras,

werd al snel een idee voor een muzikale voorstelling daarover, met bekende melodieën uit de populaire en klassieke muziek die

iedereen wel kent. Carolien had kort daarvoor een succesvol zangproject gedaan met bewoners uit Pancras-Oost en

wijkvereniging Tussen de Rijnen en dat smaakte naar meer. Het bestuur van Pancras-West was enthousiast. Dat was

belangrijk, want we hadden een formele organisatie nodig om bijvoorbeeld subsidie aan te vragen. Ook mijn buurvrouw-

schrijver en journalist Yaël Vinckx - vond het leuk een verhaal hieromheen te schrijven en vóór we het wisten was een aanvraag

naar Fonds 1818 de deur uit. We gaven het als werktitel “De Hooglandse Opera” mee, een beetje misleidend, want het zou

zeker geen opera worden. Maar toch. Kort nadat Fonds 1818 een bedrag had toegekend, brak Corona uit en kwam alles stil te

liggen. 

Na twee jaar ‘leven op afstand’ was de behoefte aan cultuur en iets weer samen kunnen doen in de buurt, groter dan ooit. We

staken de koppen weer bij elkaar en besloten het erop te wagen. Met de ervaren event manager en netwerker Nelleke van

Varick aan boord, plus Martin Vreeburg en Doran van der Kloes die financiën en lijntjes met de wijkvereniging in de gaten

hielden, zijn we aan de slag gegaan. Projectplan schrijven, begroting maken, subsidies aanvragen, verhaallijn opzetten,

muzieknummers kiezen en deelnemers enthousiasmeren. 
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De grootste kluif is voor Carolien: zij schrijft de

arrangementen, oefent iedere week met het koor

en dirigeert de uitvoering. De 30 deelnemers zijn

ingedeeld in 4 zanglijnen plus aparte voor de

muziekinstrumenten. Dit zijn dus al gauw 6

arrangementen per nummer! 

Een andere grote taak ligt bij Yaël: het schrijven

van de vertelling. Voor de verbinding met Pancras

(West) nam zij het boek <Kathedraal van licht>

over 700 jaar Hooglandse Kerk als uitgangspunt

en voegde daar het idee van een moderne Romeo

& Julia’ aan toe. Hierdoor moesten we denken aan

de recente remake van de West Side Story,

eveneens een muzikale vertelling die losjes

gebaseerd is op Romeo & Julia. Zó veranderde ‘

de titel naar <Pancras-West Side Story>, met een

subtiel verbindingsstreepje om onnodige

verwarring met de film/musical tegen te gaan.

Mandy Jacobs helpt ons bij de verbinding tussen 

 door  Jeroen Haver, projectleider,  pancras.westsidestory@gmail.com

tekst en muziek: zorgen dat de liedteksten zo goed mogelijk aansluiten bij het verhaal. Als telg van de beroemde bakkersfamilie

aan de Nieuwe Rijn, kent ze de Leidse volksaard als geen ander en zorgt ze voor de Leidse <errruh> in Pancras-West Side

Story. 
 vervolg PG  5 



  

Met dank aan gemeente Leiden, Fonds 1818, VSB Fonds, wijkvereniging Pancras-West en ondernemers van Hartje Leiden,

hadden we inmiddels voldoende financiering om afgelopen maand van start te kunnen gaan met de repetities. Dankzij de inzet

van Nelleke konden we hiervoor bij De Vrijplaats aan de Middelstegracht terecht. Als bescheiden buurtproject zijn commerciële

ruimtes geen optie. Inmiddels praten we met het Volkshuis over wat er wel en niet kan voor onze voorstellingen op zondag 6

november. Wie zorgt er voor de belichting, catering en de kaartcontrole? Wanneer kunnen we terecht voor de Generale Repetitie? 

In de zomer gaan we verder aan de slag met het inkleuren van de productie: hoe combineren we precies verhaal en muziek, waar

gaat iedereen staan, hoe zorgen we voor visuele beweging en afwisseling, hoe brengen de vertellers het verhaal? Ook maken we

plannen voor de promotie, kaartverkoop. En houden we vinger aan de pols bij de repetities: bevalt de ruimte, zit iedereen goed in

haar/zijn vel? En wat doen we als na de zomer Corona toch weer toeslaat?
 
Je ziet, er zijn nog heel wat zaken te regelen. Met de ervaring in ons team en het enthousiasme van alle betrokkenen zijn we er van

overtuigd dat dit alles gaat lukken. Wellicht daarover meer in een volgende aflevering van <The Making of….>. 

PANCRAS-WEST SIDE STORY 
The making of...
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Ook de kleur heeft geen enkele relatie met de omgeving,

noch met het eigenlijke kunstobject zelf, namelijk een

geluidsopname van jongeren uit een jeugdgevangenis die

samen met een astronoom door een sterrenkijker naar de

hemel kijken. Je zou dan misschien een gelijktijdige projectie

van de sterrenhemel aan binnen- en buitenzijde verwachten,

maar niets van dat al. De luidsprekers die in de container

hingen en het verhaal afspeelden zodra je in de container

plaatsnam, waren binnen enkele dagen al gemolesteerd en

de container van binnen voorzien van graffiti. Nu staat er dus

een container, met een tekstbordje maar zonder verhaal:

doelloos en misschien een tikkie naïef. 

Of is dit het eigenlijke doel van dit object: een (nachtelijke)

hangplek voor ouderen, jongeren en honden? De curator van

de tentoonstelling - die ik toevallig tegenkwam – zei, dat deze

containers op diverse plekken in de stad te vinden zijn, op

trapveldjes en nabij sportvelden voor jongeren bijvoorbeeld.

En waarom dan ook niet hier? Dus als contrast met de als

elitair-geziene-buurt, vroeg ik me af? Heeft men wel

nagedacht over de impact ervan voor de bewoners die er

slapen? Moet zoiets niet als experiment aangemeld worden?

Hoe dan ook, het zou in mijn ogen een prijs verdienen als de

stichting/curator vóórafgaand aan de volgende editie eens

met de buurt samen gaat zitten om te kijken hoe je de jonge

kunstenaars zo goed mogelijk tot hun recht kunt laten komen

in deze mooie historische omgeving: dat op zich zou al een

prachtig beeld in Leiden zijn!
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DOELLOZE BEELDEN 
IN LEIDEN? 
Een blauwe container voor je deur – op een van de
mooiste doorkijkjes van de Hooglandse Kerkgracht –
is onderdeel van de nieuwste editie van <Beelden in
Leiden>. Veel bewoners ergeren zich eraan, temeer
het echte kunstdoel van de container al na 2 dagen
haar functie verloor. De organiserende stichting lijkt
het erbij te laten. Zit er meer achter dan alleen maar
kunst? 

Ruim tien jaar geleden ontstond een mooi initiatief om jonge

kunstenaars een podium en zo hun carrière een boost te

geven: Beelden in Leiden. 

De beelden verschenen sindsdien in juni op de Hooglandse

Kerkgracht en zijn daar 2 maanden te bezichtigen voor

iedere voorbijganger en wijkbewoner. In het begin was het

weer een verrassing welke beelden er te zien zouden zijn.

Maar die verrassing is voor veel buurtbewoners in de loop van

de tijd steeds minder geworden. De kunst werd abstracter en

vaak ook veel minder geschikt voor een langdurige

buitenexpositie. Soms was het niet zo makkelijk te

onderscheiden of iets kunst was of dat er gewoon touwen

aan de boom hingen of een scooter op haar kant lag.

Voorbijgangers brachten dan per ongeluk of opzettelijk

vernielingen aan, vaak ’s nachts. Wat over bleef was een

gehavend iets waar de buurt de rest van de periode naar

kijkt. 

Voor diverse bewoners langs de Hooglandse Kerkgracht –

waarvan velen zélf beeldend kunstenaar zijn - is de felblauwe

container die er nu een maand staat wel een beetje het

toppunt van in hun ogen de mismatch tussen het initiatief en

de buurt. Al jaren lijkt er niet echt overleg te zijn met bewoners

of wijkvereniging over de plaatsing van de objecten,

beveiliging of duurzaamheid. Ik erger mijzelf ook dagelijks

aan de container; niet per se aan de omvang, maar wel aan

 de locatie, die het mooie zicht in beide richtingen ontneemt. 

 door  Jeroen Haver



Er zijn negenentwintig bomen en enkele grote struiken

opgemeten: als dikste boom een monumentale bruine beuk

(Fagus sylvatica ‘Atropunica’) met een omtrek van 472

centimeter op borsthoogte, als hoogste boom een Canadese

populier (Populus canadensis) van dertig meter en als kleinste

boom een drie meter hoge Canadese judasboom (Cercis

canadensis) met een stamomtrek van 36 centimeter.

De burchtheuvel is als eerste stadspark van Leiden een

bijzonder bomengebied. De stad Leiden kocht de Burcht in

april 1651, drie jaar na afloop van de tachtigjarige oorlog, van

de toenmalige erfgenaam van de burggraaf. Ed van der Vlist

schrijft in zijn boek ‘De burcht van Leiden’: “De Burcht van

Leiden was eindelijk in alle opzichten een Leidse Burcht

geworden. Als herinnering aan de overwonnen macht van de

burggraven handhaafde de burgerij het ongenaakbare

monument temidden van haar huizen en gaf het weldra een

nieuwe functie, die van levensgrote Hollandse Tuin, het

symbool van de gewestelijke vrijheid, omringd door

vruchtdragende bomen en bij de toegangspoort beschermd

door de Hollandse leeuw met in zijn vuisten een zwaard – een

stadspark als zinnebeeld van de soevereiniteit van de Staten

van Holland.”

Waren de hedendaagse ‘Burchtbeklimmers 77 jaar geleden

de bomen de maat gaan nemen, dan waren ze snel klaar

geweest. Begin 1945 immers stonden nauwelijks nog bomen

op de Burchtheuvel. In het Leids Dagblad van 24 februari

1945 is te lezen: “Doch terwijl deze brandstofloze winter 

Op maandag 6 juni heeft een groep bomenliefhebbers de bomen op de burchtheuvel ‘de maat genomen’. Zij

hebben per boom de soortnaam, stamomvang, hoogte en precieze groeiplaats genoteerd voor een digitale

interactieve ‘openbomenkaart’.

 orderde, steeg het aantal met zaag en bijl gewapende

Burchtbeklimmers en thans is de Burchtheuvel kaal en moest

men er reeds toe overgaan om de beide ingangen dicht te

metselen om tenminste de oude grote bomen die aan het

interieur van de rotonde zulk een bijzondere sfeer geven te

beveiligen.”

Die oude grote bomen staan er dus gelukkig nog binnen de

Burcht, twee Gewone beuken (Fagus sylvatica) en een

Hollandse iep (Ulmus x hollandica). Zo ook de al genoemde

Bruine beuk op de helling, de zogenoemde Beets-beuk, die

volgens de verhalen in 1839 aangeplant zou zijn.

De laatste renovatie van het park op de Burchtheuvel was in

1997, naar een ontwerp van landschapsarchitect Nanda van

Beest. In het boek ‘Het omheinde land, de geschiedenis van

het Leidse stadspark’ van Gaston Bekkers is daarover te

lezen: “Eenvoud en eenheid stonden voorop en een

eigentijdse invulling, ter verbetering van het functioneren, zou

de mystieke sfeer van het monument niet mogen aantasten.

Zonder veel extra voorzieningen is de ruimte binnen de

ringmuur geschikt gemaakt voor theatervoorstellingen. 

Leidse parken worden eens in de vijfentwintig jaar

gerenoveerd. De Burcht staat op de nominatie om in 2023

gerenoveerd te worden. Betrokkenheid van bewoners bij die

komende renovatie is toe te juichen. De OpenBomenKaart

kan helpen om zich daarbij bewust te zijn van als het schoons

dat op de burchtheuvel groeit.
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BOMEN OP DE BURCHT
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De bewoners van de Oude Rijn 27 hebben ooit de naam ‘Huize Baantjer’

aan hun huis gegeven.. Die naam komt uit 2019 toen het huis twee

weken lang heeft meegedraaid in de serie Baantjer. Het was een

hoerenhuis. In die periode betraden actrices daadwerkelijk hun huis en

speelden zij als prostituees achter de ramen in de voorste kamers aan

de gracht! Dus ‘Huize Baantjer’, maar eigenlijk gebruiken de huidige

bewoners deze die naam zelden meer. 

IN
 TH

E PIC
TU

R
E:

Van de int totaal 9 meiden wonen Flo, Lisanne, Hanna en Senna er het langst. Romy is er het laatste

bij gekomen. Flo studeert geneeskunde, Lisanne doet de Pabo, Hanna doet een Master

internationaal publiekrecht, Senna doet een master arbeidsrecht, Joan is bezig met haar bachelor

geschiedenis, Rose doet HBO sociaal juridische dienstverlening en Frederique, Manouk en Romy

zijn druk met hun bachelor rechtsgeleerdheid.

De onderlinge band maakt dit een echt fijn huis! De meiden zijn super hecht en doen het liefst zoveel

mogelijk leuke dingen met elkaar. De inloopkast van Senna (die toch eigenlijk wel de leukste kamer

heeft) is populair. Huisgenootjes komen daar graag even ‘shoppen’. 

De meiden vinden Leiden een leuke stad om te wonen. Waarom? Omdat het zo klein is en alles dat

alles zo dichtbij is. Je kan eigenlijk naar elke plek of vriendin toe lopen binnen een kwartier. In de

buurt genieten ze van de creativiteit van de mensen! Zoals bijvoorbeeld de slinger van T-shirts met

rugnummers van de Nederlandse spelers, die tijdens het WK die over de gracht heen was

gespannen. 

De meiden hebben veel contact met de buurt, bijvoorbeeld met hun naaste buren (vooral voor

praktische zaken) en ze zijn goed bevriend met het meidenhuis dat op Oude Rijn 9 woont. 

Het is dus een fijne buurt, maar kan er ook iets verbeteren?

Zeker weten! Er zijn meer of grotere prullenbakken nodig!! Het is schandalig dat de prullenbak bij de

SoLow altijd overstroomt van het afval. Specifiek voor studenten is er niets specifieks wat verbetert

kan worden in de buurt. Nou ja, het zou fijn zijn als de huizen wat beter geïsoleerd zouden zijn,

“haha”. 

Leiden is een echte studentenstad en in onze wijk staan heel

wat studentenhuizen. Ook benieuwd naar wie er wonen?

Oode Rijn 27
S
TU

D
EN

TEN
H
U
IS

Interview met de meiden van Oude Rijn 27 door Hannah Baars
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De huidige bewoner Adriaan van der Staay, oud-directeur van de Rotterdamse Kunststichting en het Sociaal en Cultureel

Planbureau, heeft kosten noch moeite gespaard om ondermeer de ontvangstsalon in 'Louis Seize' stijl (waar Lorentz bijvoorbeeld

Einstein ontving) in volle en aangepaste glorie te herstellen. De toenmalige wandschilderingen van Italiaanse landschappen en

Hollandse zeegezichten waren toe hij het pand in 1984 aankocht spoorloos verdwenen, een keukenblok stond midden in de salon en

een afvoerpijp voerde dwars door een trofee van stucwerk in een omlauwerde nis naar buiten. Mogelijk geïnspireerd door

gelijkenissen van boeddhistische doctrines aangaande vergankelijkheid en leegte met moderne theoretisch natuurkundige

concepties van de natuurlijke wereld heeft hij aan zijn renovatie een oosterse touch gegeven. Zo beelden de nieuwe

wandschilderingen Indiase taferelen uit en treffen we ook een Japans muurgedicht aan (waarover straks meer).

Na zijn colleges en laboratoriumexperimenten liep Lorentz van het Natuurkundig Laboratorium op de Steenschuur (het huidige

gebouw van de Faculteit der Rechten) naar zijn huis op de Hooigracht. Hij had geen eigen kantoor op de Steenschuur en was in die

zin al een thuiswerker avant la lettre. Pas recentelijk werd mede op grond van opgetekende jeugdherinneringen van zijn dochter

Berta duidelijk waar zijn werkkamer gelegen was. Wanneer hij langdurig ijsbeerde over de houten vloer van zijn studeerkamer was

dat duidelijk hoorbaar voor de kinderen die beneden in het souterrain van het achterhuis speelde. Via de gang van het linker huis

moest Lorentz zeven traptreden naar boven gaan om rechts door de zijdeur zijn studeerkamer van 5.80 x 6.40 meter in het achterhuis

van het rechter huis te kunnen betreden. Deze zijdeur heeft de huidige eigenaar onlangs versierd met een muurgedicht van Bashō
(Een blik in de eeuwigheid ...ontdek ik in de gevallen blâren ... in mijn tuin ....). Aan de achterzijde van zijn werkkamer keken twee ramen

met vensterbanken uit op de tuin. De twee Perzische prunussen die Lorentz mogelijk heeft laten aanplanten zijn tot

gezichtsbepalende bomen uitgegroeid, harmonieus opgenomen in een tuin met Japanse signatuur waar het stromende water tot

reflectie uitnodigt.

DE ZEVEN TRAPTREDEN NAAR
DE STUDEERKAMER VAN
LORENTZ
In het jaar dat Leiden European City of Science is, past het om stil

te staan bij een van de grootste Nederlandse natuurkundigen, die

op 24-jarige leeftijd hoogleraar theoretische natuurkunde in Leiden

werd en in 1902 de Nobelprijs ontving vanwege zijn onderzoek naar

de invloed van magnetisme op spectraallijnen. Lorentz is ook voor

Pancras-West van bijzonder belang omdat Lorentz en zijn gezin

van 1886 tot hun verhuizing naar Haarlem in 1912 op Hooigracht

48 woonden. Lorentz kocht Hooigracht 48 voor f 11.200,- gulden,

dat toentertijd nog bestond uit twee aangrenzende, bijna identieke

huizen met trapgevel. Het rechterhuis was het domein van de grote

sierkamers en links waren de gang, het trappenhuis en de

vertrekken voor de dienstverlening. Het linker achterhuis was voor

1886 al afgebroken. De nieuwe eigenaar brak na 1912 ook het

rechter achterhuis af.

pn

Het rechterhuis van Hooigracht 48 is een unieke plek in

Pancras-west, waar de geest van Lorentz nog steeds

voelbaar aanwezig is. Het valt te hopen dat deze woon- en

werkplek van een van de grootste Leidse wetenschapper

waar soms spontaan 'wetenschapstouristen' uit binnen-

en buitenland aanbellen voor een bezoek ook op lange

termijn voor Leiden als City of Science behouden zal

kunnen blijven.

Bronnen:

Frits Berends en Dirk van Delft (2019). Lorentz: Gevierd fysicus,

geboren verzoener. Amsterdam: Prometheus.

Adriaan van der Staay, mondelinge mededeling.

 door  Philip van Spinhoven
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Was u de wisselende schilderijententoonstelling van Klaas de Vries al
opgevallen? Ons wel en we vroegen hem zich voor te stellen in deze
PANgeCRAS.
"Ik ben Thijs de Vries, geboren in 1957 en wonende in Leiden. Gehuwd met Margreet en 2 kinderen, Robert

en Manon. 

Schilderen deed ik al van jongst af aan en is altijd als een rode draad in mijn leven gebleven.

Aangesloten bij diverse schilderclubs deed ik steeds nieuwe ervaringen op en groeide mijn belangstelling

voor oude schildertechnieken. Mijn werk op een verf-laboratorium, gespecialiseerd in kleur en pigmenten,

geeft mijn hobby kunst-schilderen een extra dimensie.  Middels lectuur verdiep ik mij graag in de techniek,

het conserveren en het behoud van 15e t/m 17e eeuwse schilderijen op paneel en doek.  Ik werk met olieverf

en kies de onderwerpen (realistische stijl) van uiteenlopende aard, figuratief, o.a. stillevens, landschappen,

portretten.

Een tijdje geleden (eind 2020) werd mij de mogelijkheid geboden om in de Hooglandschekerk koorsteeg,

hoekhuis Middelweg, met een zekere regelmaat afwisselend een schilderij te tonen. Deze vorm van

exposeren is weliswaar kleinschalig, maar heeft intussen wel leuke reacties opgeleverd,  en die krijg je niet

als je alles op zolder bewaart. 

“Petite galerie” want zo heb ik deze locatie benoemd, springt door de uitstekende gevel in het oog en wordt

mijn schilderij bovendien 24 uur per dag belicht. Ik beoog geen commerciële opzet, hoewel een aankoop

zeker tot de mogelijkheden behoort. Een eigen website heb ik nog niet (wordt wel voorbereid). 

Het zal u misschien al opgevallen zijn dat de schilderijen met een terugkerend thema worden getoond. Zoals

bijvoorbeeld de Italiaanse deurkloppers.  Op deze wijze hoop ik nog wel even door te kunnen gaan en

hiermee voorbijgangers te amuseren.

 Met vriendelijke groeten,

Thijs de Vries 

Op 19 april j.l. overleed op 91-jarige leeftijd buurtgenoot Loek (voluit

Lodewijk Bernardus) Brussé, Leids zeilmaker in het pand Middelweg

32. Hij werd daar geboren op 5 september 1930, woonde er zijn hele

leven en bleef er tot het laatst toe werken. 

Als je het eens waagde op te merken of het niet eens tijd werd echt

met pensioen te gaan, zette hij grote ogen op en zei: “Ik ophouden?

Nooit! Werken houdt je jong en ik doe het met plezier.”

Zijn vader begon als zadelmaker in de Voorstraat te Voorschoten.

Een steen in de gevel herinnert nog daaraan. Hij zette zijn bedrijf

voort in de Middelweg. Intussen was de vraag voor het maken en

herstellen van zadels drastisch teruggelopen en kreeg het maken

van zeilen de overhand. Voordat Loek op 30-jarige leeftijd de zaak

overnam was hij enige tijd verkoper bij Vroom & Dreesmann en

Sporthuis Centrum.

Het ziet er vooralsnog niet naar uit dat het bedrijf wordt voortgezet.

De erfgenamen beraden zich.

Loek was 49 jaar, toen zijn echtgenote overleed als gevolg van een 

Kunst in de wijk

Zeilmaker Loek Brussé overleden
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 ongeneeslijke ziekte. Hij bleef achter met twee zoons en twee

dochters die hij naast zijn werk opvoedde. Een van zijn zoons

overleed een aantal jaren geleden.

Loek hield van reizen. Hij ging vroeger ook naar landen waarvoor

je nu niet meer zo gauw als toerist zou kiezen, bijvoorbeeld

Ethiopië en Jemen. Hij maakte talrijke foto’s van die reizen,

waarvan een deel ooit is tentoon gesteld in Vooraf en Toe

(Botermarkt, Leiden). Voorts verzamelde hij beelden die hij op reis

tegenkwam.

Ook op sportief gebied liet hij zich gelden. Hij heeft tientallen jaren

aan handbal gedaan en maakte wekelijks duinwandelingen in

Wassenaar met een vaste groep wandelaars.

Zijn 90e verjaardag werd op bijzondere wijze gevierd.

Vrienden/buren verrasten hem met draaiorgelmuziek om dit feit

extra luister bij te zetten.

Buurtgenoten kenschetsen Loek Brussé als een gezellige vent,

altijd paraat voor een praatje; belangstellend; buurticoon;

menselijk monument van Pancras-West.

 door  Han Ruigrok



door Irthe Schoute

Hoe bent u op het idee gekomen om een eigen bedrijf te beginnen?
  Simon Lévelt: "25 Jaar geleden wilden mijn man en ik een eigen bedrijf beginnen en op

een Franchisebeurs kwamen we Simon Lévelt tegen. Het product sprak ons meteen aan.

Destijds was koffie en thee nog niet zo hip als nu, dus het was best een uitdaging.

 

Wonder van Leiden: Na 25 jaar Simon Lévelt leek het me heel leuk om iets voor mezelf te

doen. Dus niet samen met mijn man. Iets minder groots ook. En geen franchise. Het pandje

op de Nieuwe Rijn kwam vrij en toen was alles vrij snel geregeld.  

Wonder in de wijk

Omdat Pancras-West een wijk is met veel ondernemers willen we graag in elke editie van PANgeCRAS een

ondernemer in beekd brengen. In deze aflevering Simon Lévelt.

Wonder van Leiden opende in  juli 2020, midden in alle Covid-19 misère. Waarom Pools servies? 
 Bij Simon Lévelt verkopen we al jaren een klein assortiment van Bunzlau Castle. Eigenlijk de aan koffie en thee gerelateerde items,

zoals bekers en theepotten. Maar er is zoveel meer. Het leek me een hele leuk plek voor een winkel met alleen Bunzlau Castle. Het

servies is geliefd bij jong en oud, kan in de vaatwasser, in de oven en is er in zoveel printjes en modellen. Te leuk!

Wat zijn uw grootste uitdagingen?
"Als winkel kunnen blijven bestaan in een maatschappij waarin het koopgedrag van consumenten verandert. Voorts het kunnen

bijdragen aan een levendige binnenstad met een goede balans tussen ondernemen, wonen en  recreëren.  En voor Wonder van Leiden:

de Covid-19 pandemie overleven 😉.

 

Waar bent u het meest trots op?
 "Dat wij al 25 jaar een bloeiend bedrijf zijn met een grote vaste klantenkring en een groeiend aantal nieuwe klanten. Op ons steeds

wisselende en verrassende aanbod koffie en thee. En op ons team, want zonder fijne collega's gaat het niet. En ook dat ik het heb

aangedurfd in deze tijd van online winkelen een fysieke winkel te openen met alleen servies. Helaas wel in een onmogelijke periode: de

afgelopen 2 jaar ben ik meer dicht dan open geweest vanwege de Corona-maatregelen. Ik krijg heel veel leuke complimenten van

klanten. Daar word ik wel blij van.

Wat zijn de voor- en nadelen van het hebben van een onderneming in Pancras-West?
 "Dit is  één van de leukste buurten van Leiden (centrum). Wat wel jammer is dat je behoorlijk slecht met een auto de winkel kunt

bereiken. Ook voor leveranciers wordt het steeds lastiger".

Wat zijn voor u zelf de voor- en nadelen van het hebben van een eigen onderneming?
 "Groot voordeel is de vrijheid om te ondernemen. Nadeel is daarentegen dat je nooit echt vrij bent. Er is altijd wel wat te doen; je staat

altijd aan".

 

Wat vindt u het leukste aan de buurt, algemeen en persoonlijk?
 "Zoals eerder gezegd: het is een van de leukste buurten van het centrum van Leiden. Leuke straatjes, winkels en restaurants. Het

water, de markt, de bibliotheek, de kerk, het stadhuis en woningen. Alles bij elkaar, leuk gemixt. En een fantastische sfeer.

 

Op welke manier zet u zich in voor verduurzaming?
 "  Simon Lévelt zet zich in grote mate in voor verduurzaming. Op de eerste plaats moeten alle koffies en theeën dit jaar 100% biologisch

zijn. We zijn al aardig op weg. Sinds begin dit jaar draagt al onze koffie het klimaatneutraal keurmerk van Climate Neutral Group. Verder

scheiden we ons afval en stimuleren we klanten om een eigen voorraadblik mee te brengen. Bij Wonder van Leiden scheid ik het afval

(karton, plastic) en ik gebruik led-verlichting. Verder dan dat ben ik nog niet gekomen".

 

Waar ziet u uzelf en uw onderneming over 5 jaar? 
 "Ik hoop dat we over 5 jaar weer alles kunnen en mogen en dat de binnenstad weer zo gezellig wordt als voor de pandemie, maar dan

wel met een juiste balans tussen werken, wonen en recreëren.  Persoonlijk hoop ik ook over 5 jaar meer tijd te kunnen vrijmaken voor

een espressootje op een Frans terras".

 

Wat zou u aan Pancras-West willen veranderen?
 "Helemaal niets denk ik!"
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Waar kunnen kinderen  -en gelukkig komen er

steeds meer jonge gezinnen in de wijk- ravotten

spelen, donderstenen?  Waar zijn de

zandbakken, de klimrekken, de waterpartijen?

Er is plaats genoeg. Zeker op de binnenplaats

van het KinderRechtenHuis, maar ook op de

Hooglandse Kerkgracht, in de Nieuwstraat, bij

en rond de Burcht of Kerk, en nog wel meer

plaatsen.

Dit is een leuk testje: stel je het geluid van

joelende jongetjes en meisjes even voor, denk

dit even in. Het moet lukken, de meesten van

ons zijn ooit kind geweest. Indien je merkt dat je

dit  vervelend vindt, al die ‘herrie’, het je rust

verstoort, kijk dan even in de spiegel en vraag je

af van wat er van je geworden is. 

Pancras West: de mooiste wijk van Leiden, mogelijk van
heel Nederland. Wat: van waar dan ook!

...EN DE KINDEREN?

Inderdaad, onze wijk is wel heel bijzonder. Fantastisch om er door

heen te lopen, op een terrasje te zitten, een concert bij te wonen in de

glorieuze St. Pancras Kerk,  of de Zaterdagmarkt in te gaan. Nog

fantastischer is het om er te wonen. Alles is er, er is werkelijk aan

niets een gebrek. Hemel op aarde, zo lijkt het, zeker in de ogen van

buitenstaanders en buitenlanders. 

En toch, en toch. Bij nadere beschouwing, voor wie is het fantastisch? Voor de

bewoners, ja, voor de bezoekers, ja, voor de studenten, ja. Maar ook voor de

kinderen, de jonge kinderen? Niet echt, toch?

Voor hen moet Pancras-West overkomen als een soort Geriatrische Dierentuin.

Zoveel oude mensen. Zoveel statigheid.  Hoor je ooit kinderen schreeuwen, lachen,

spelen? Daar is het KinderRechtenHuis, gevestigd in het toenmalige Heilige Gheest

Wees-en Arme Kinder Huis. Eens een bouwval maar super schoon gerestaureerd

door de UTOPA stichting, eens gedacht dat het een bruisende plaats zou worden

waar kinderen voorrang gegeven zouden worden, maar nu zo dood is als een pier,

een dode pier, welteverstaan. Ik denk dat geen kind de binnenplaats durft op te

lopen zonder overvallen te worden door een monumentale druk en somberheid.

Eigenlijk niets veranderd sinds er nog wees-en arme kinderen rondliepen.

Imponerend, maar verschrikkelijk saai, en kindonvriendelijk. 

 door  Nico van Oudenhoven

pancraswest.nl 11



In 2018 trad Margreet Klokke aan als predikant. Deze tot dan toe

aan de Kloosterkerk in Den Haag verbonden dominee wilde het

mooie en lichte laatgotische kerkgebouw ook openstellen voor

andere bezoekers, want het gebouw is van de stad en niet alleen

maar van een betrekkelijk kleine groep belijdende

gemeenteleden. Godsdienst is in de gerichtheid op het spirituele

verwant aan kunst en cultuur. Laat die verbinding zien met

culturele activiteiten, vindt Margreet Klokke. De Hooglandse

Kamer doet dat sinds kort met kunstmanifestaties, lezingen en

muziek: van Bach tot Bob Marley en van Bert Keizer tot Tinkelbel

en van avant-garde kunst tot amateur-fotografie. Er is een

ruimte ingericht waar je op vaste tijden welkom bent voor een

gesprek of een kop koffie, je kunt er lezingen beluisteren,

discussiëren, tentoonstellingen bekijken of naar muziek luisteren.

“Eenmaal los van de dagelijkse beslommeringen krijg je ruimte in

je hoofd voor bezieling en creativiteit”, zeggen Fennand van Dijk

en Dick van Broekhuizen. Samen met Margreet Klokke en

anderen zijn zij de drijvende kracht achter de Hooglandse

Kamer. Fennand heeft als zzp’er een zelfstandig organisatie- en

adviesbureau, Dick is conservator moderne beeldhouwkunst bij

museum ‘Beelden aan zee’. 

De kerk als cultureel centrum 

“De kerk is vaak nog een beladen iets, we vormen een te

gesloten gemeenschap en vonden dat we naar buiten moesten

treden met dit prachtige kerkgebouw. Ekklesia (de Leidse

oecumenische geloofsgemeenschap van studenten die bij de

Hooglandse kerk is aangesloten), drong daar al jaren op aan; het

zou jongeren naar de kerk kunnen halen, wat tot dan toe veel te

weinig gebeurde. Margreet Klokke bracht er vaart in. Zij was in

Den Haag met de Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk al

jarenlang bezig met culturele activiteiten op vooral

muziekgebied en wilde dat in Leiden voortzetten. Mensen lopen

niet zo makkelijk een kerk binnen, maar nu het gebouw

tenminste elke woensdag- en zaterdagmiddag open is en er

meer te zien en te doen is wordt dat makkelijker. En ook al komen

de mensen aanvankelijk af op de appeltaart en de koffie, ze

krijgen toch van alles mee. In ‘Beelden aan zee’ is het op die

manier ook gelukt om steeds meer museumbezoekers aan te

trekken.”

De Hooglandse Kamer is een cultuurproject,

gestart door de Leidse Binnenstadsgemeente: de

kerkgemeente die in 1994 ontstond toen vier

protestantse gemeenten in de binnenstad zich

samenvoegden en de Hooglandse kerk kozen als

plaats voor hun bijeenkomsten. 

 
Leiden heeft maar weinig galeries, de kerk ligt midden in een

door toeristen en winkelende mensen druk bezochte wijk en de

ruimte van de Hooglandse Kamer zou heel goed als galerie

geschikt te maken zijn. Je zou er ook koffie, thee en fris kunnen

schenken, zoals gebeurt in het café van de Utrechtse Dom, maar

zo ver is het nog lang niet. We zijn wel bezig om nauwer samen te

werken met ‘Beelden in Leiden’, de groep die nu alweer meer

dan tien jaar elke zomer op de Hooglandse Kerkgracht een

tentoonstelling van werk van jonge Leidse kunstenaars

organiseert. Mensen die meer over het tentoongestelde werk

willen weten kunnen nu in de Hooglandse Kamer uitleg en

achtergrondinformatie krijgen. Dat maakt het makkelijker om de

vaak abstracte avant-garde kunst van ‘Beelden in Leiden’ beter

te begrijpen en naar waarde te schatten. Nu zie je soms

onbegrip en zelfs sloopwoede. Je kunt dan meteen de

verbinding leggen met andere thematische evenementen in de

stad zoals Leiden European City of Science 2022, of Nacht van

Ontdekkingen, er zijn mogelijkheden genoeg.”

Beelden in Leiden
“In mei is de elfde tentoonstelling van ‘Beelden in Leiden’

geopend, voor het eerst in samenwerking met ons. Het thema is

Duisternis. Er is werk te zien van Lisa van Casand, Robert Glas,

Marit Westerhuis, Leandros Ntolas en Clémence Hilaire. De

tentoonstelling heeft als opschrift: “I feel the blanched bones of

lifeless stars drifting above.” Dit houdt verband met fenomenen

als zwarte gaten en de diepzee. De kunstenaars werkten samen

met Leidse wetenschappers en de musea Boerhaave en

Naturalis. Ook de Hortus en de Oude Sterrewacht zijn bij hun

werk betrokken. 

Uit onze samenwerking vloeit een zomerserie voort. Op een

aantal zondagochtenden gaat Margreet Klokke in op vier

menselijke activiteiten die ’s nachts een bijzondere lading

kunnen krijgen: bidden, ontmoeten, verwonderen en waken. Het 

HOOGLANDSE 
KAMER 

De

 door  Marjolijn Pouw

 foto Sarah Hart
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gaat om de verdieping van het thema Duisternis: het metafysische wordt met het aardse verbonden en belicht; duisternis is niet alleen

maar chaos, het is ook abstractie en de keerzijde van licht. Curator Stéphanie Noach selecteerde en begeleidde dit jaar de

kunstenaars, samen met Ana Maria Gomez.”  

 Hooglandse Kamer

Uitbreiding van de samenwerking
“We willen de samenwerking graag uitbreiden

naar de ‘Nacht van Ontdekkingen’ in de

nazomer. Ook dat festival brengt kunstenaars

en wetenschappers samen, vooral dit jaar,

waarin de nadruk wordt gelegd op de jonge

generatie. Ook daar zijn verbindingen te leggen

tussen kunst, wetenschap en spiritualiteit.

Optredens, tentoonstellingen, debatten,

workshops en lezingen zouden ook bij ons in de

Hooglandse Kamer kunnen gebeuren. Verder

zouden wisseltentoonstellingen hier goed

passen. We denken ook aan samenwerking

met de stichting TEGEN-BEELD vanwege hun

muurgedichten en de stichting LUMC Kunsthal.

We willen geen schools centrum worden, maar

verdieping en bezieling geven door

presentaties, toelichting en discussie. Dat

verbindt de mensen.”

De
vervolg

* De activiteiten van de Hooglandse Kamer zijn te vinden op www.hooglandsekamer.nl.

**Dit stuk is geschreven in samenwerking met de wijkvereniging PAL Leiden en wordt ook gepubliceerd in de septemberuitgave van de

Hart van de Stadkrant, nummer 165

Het bestuur van Pancras-West nodigt u uit op vrijdag 22 juli vanaf 17 uur voor een informele buurtborrel in
Café de Twee Spieghels.

Een prima moment om samen met elkaar de afgelopen tijd in een rustige setting door te nemen en
inspirerende plannen voor de toekomst te smeden.

Wij vragen u om zich aan te melden bij penningmeester@pancraswest.nl met het aantal aanwezige personen,
zodat wij alles van te voren in goede logistieke banen kunnen leiden.

Het eerste drankje is van het bestuur.

http://www.hooglandsekamer.nl/
mailto:penningmeester@pancraswest.nl


Poëzie op de Burcht
Op de top binnen de muren van de Burcht vond zaterdagavond 18 juni j.l. voor het vierde achtereenvolgende jaar de Leidse

Poëzienacht plaats.

Yvonne van Delft (wethouder cultuur) opende het evenement officieel, waarna Marianne van Velzen een aantal gedichten

voordroeg die zij als ex-stadsdichter tussen 2018 tot april dit jaar had geschreven voor speciale gelegenheden. De nieuwe

stadsdichter, Zoë van de Kerkhof sloot de avond af met gedichten die zij sinds haar benoeming in april 2022 op haar naam heeft

staan.

Emma van Hooff, jong en talentvol en afgestudeerd aan de Schrijversvakschool zorgde voor nog meer Leidse inbreng. Zij

debuteerde dit jaar met de bundel ‘Placebomens’.

Poëzietijdschrift Awater presenteerde vier jonge getalenteerde schrijvers. Als eerste trad op Anne Bosveld. Zij voltooide de

opleiding ‘creative writing’ aan de ARTez in Arnhem met de bundel ‘Kauw nergens op een stok’. Fragmentarisch behandelde zij

vervreemding en genderissues. 

Daniëlle Zawadi schrijft proza en treedt op met spoken word o.a. over iemand die meerdere culturen in zich heeft of

vertegenwoordigt (‘Ik ben er ook. Wij zijn er ook’). Vorig jaar speelde zij haar onewomanshow ‘Alstublieft, Zawadi’.

Malika Sudani is bijna afgestudeerd aan de hogeschool ARTez. Zij droeg o.m. gedichten voor over ‘mensen met een lastige

naam’ (‘Mijn naam is Malika Soedani’).

Kira Wuck studeerde aan de Hogeschool Utrecht en volgde de schrijfopleiding aan de Schrijversvakschool. In 2011 won zij het

NK Poetry Slam. Zij debuteerde met de bundel ‘Finse meisjes’. Haar derde bundel is in de maak.

Een topper toonde zich Gershwin Bonevacia tot januari dit jaar stadsdichter van Amsterdam. Hij overrompelde met uitstekend

voorgedragen gedichten over opgroeien als zwart of wit kind en dyslexie. Niet zo lang geleden was hij op de nationale TV te zien

in de programma’s ‘Brommer op Zee’ en ‘Podium Witteman’. In eigen beheer gaf hij in 2017 zijn bundel ‘Ik heb een fiets gekocht’

uit. Daar verkocht hij 6000 exemplaren van. In 2021 verscheen ’Toen ik klein was, was ik niet bang’ bij uitgeverij Das Mag. In 2023

is hij in het theater te zien met de voorstelling ’Terug naar Prinsenplein’.

Tot de Nederlandse topdichters behoort Mark Boog. Zijn optredens zijn te karakteriseren als ingetogen, soms droog komisch en

filosofisch. Hij debuteerde in 2000 met de bundel ‘Alsof er iets gebeurt’. Hij won daarmee de C. Budingh-prijs voor nieuwe

Nederlandse poëzie. In 2005 ontving hij de VSB-poëzieprijs voor zijn bundel ‘De encyclopedie van de grote woorden’. Mark Boog

is verder auteur van diverse romans.

Onlangs verscheen zijn zevende bundel ‘Het einde van de poëzie’.

Overigens trad vooraf, tijdens de pauze en na afloop Barry van der Zijden op (zang en gitaar). Ook hij kreeg de handen vaak op

elkaar.

Nachtelijketaalvirtuasiteit 
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Al met al een buitengewoon divers programma met dit keer veel relatief jonge dichters met voordrachten die indruk

maakten. Taalvirtuositeit vierde hoogtij. Zelfs dyslexie werd tot kunst verheven. 

De Poëzienacht op de Burcht is onderdeel van het Van Rijn Festival georganiseerd door Fields of Wonder*.

Dit gezelschap is een collectief van theatermakers, beeldend kunstenaars, performers, vormgevers en muzikanten. 

De nacht komt tot stand door samenwerking van Fields of Wonder met Stichting Leids Literair Landschap (bekend

van o.a. de stadsdichtersverkiezing) en Index Poetry, de inmiddels vermaarde poëziewinkel aan de Herenstraat 83d.

*Marlies de Koning gaf als entre act een voorproefje van de voorstelling ‘De Spaanse Hoer’ die eind september op de

Burcht te zien zal zijn. Fields of Wonder speelt ‘De Spaanse Hoer’ al een tiental jaren in de week van 3 oktober op de

Burcht met elk jaar een nieuw programma.

Poëzie op de Burcht vervolg
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Leidse Lakenfeesten
Het was weer ouderwets gezellig druk tijdens de Leidse Lakenfeesten. De aftrap vond op vrijdag de 24 juni  plaats met

de Peurbakkentocht. Het was feest op de grachten en feest op de kade. Zaterdag werd hetzelfde water als racebaan

gebruikt tijdens de Dutch Dragonboatraces. En op zondag was onze wijk gevuld met straatmuzikanten die streden

om de eer en de 'Gouden Pet'. 

 door  Frederike Fennema




