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Leiden moet voor ’bloeiend kunstklimaat’ wat doen aan ateliertekort
Loman Leefmans

Leiden ! Leiden moet zorgen voor
meer ateliers in de stad. ,,Want dat is
een eerste vereiste voor een bloeiend
kunstklimaat’’, aldus kunstenares
Marjolein Groustra. Zij sprak namens de organisatie van de Kunstroute, en de ’bewoners’ van de Kaasmarktschool, een aantal raadsleden

toe over het onderwerp.
Volgens Groustra heeft cultuurwethouder Yvonne van Delft
(GroenLinks) onlangs een prachtige
lokale cultuurnota uitgebracht voor
de komende jaren. Maar er ontbrak
een wezenlijk onderdeel in dat rapport. ,,We misten een atelierbeleid.
Een stabiel aanbod van permanente
en betaalbare ateliers is hard nodig’’,

volgens de kunstenares.
Leiden heeft één omvangrijk ateliercomplex en dat is het voormalige
schoolgebouw aan de Haagweg 4.
,,Dat heeft een wachtlijst van ongeveer veertig atelierzoekenden’’, weet
Groustra. ,,Dat terwijl de aandacht
voor kunst groeit, wat te merken is
aan de toename van bezoekers aan
de Leidse Kunstroute.’’

Kleiner in omvang dan Haagweg
4 is de Kaasmarktschool aan de Kopppenhinksteeg, waar de lokalen al
ongeveer 35 jaar worden bevolkt
door plaatselijke kunstenaars. De
gemeente wil het voormalige
schoolgebouw verkopen, maar geeft
het kunstenaarscollectief daarbij
voorrang. Een plan voor opknappen, verbouwen en herinrichten is

’Rembrandtwoord’ Zwadderen, op luchtige, losse wijze schilderen

in de maak, nu is er vooral nog geld
nodig. Daarvoor hebben de kunstenaars een half jaar de tijd gekregen.
,,Maar wat als dat nou uiteindelijk
niet lukt?’’, aldus Groustra. ,,Waar
moeten wij dan heen?’’
In januari bespreken Van Delft en
de gemeenteraadsleden die nieuwe
cultuurnota en komen ook de ateliers aan bod.

Lenferink bij
studenten over
aanrandingen
Annalaura Molducci

Leiden ! De recente aanrandingen
en verkrachting in de binnenstad
van Leiden hebben voor een hoop
onrust gezorgd. Daarom houdt de
burgemeester met politie en justitie
volgende week twee bijeenkomsten
voor iedereen die zich ongerust
maakt of vragen heeft.

Leiden ! ’Zwadderen’ is het ’Rembrandtwoord
van het jaar’. De verkiezing, een initiatief van het in
Leiden gevestigde Instituut voor de Nederlandse
Taal (INT), was bedoeld om het historisch Nederlands onder de aandacht te brengen van een hedendaags publiek. In totaal namen 818 mensen de
moeite om hun stem uit te brengen op de website
van het INT.

’Zwadderen’, dat 35 procent van de stemmen trok,
betekent ’op luchtige, losse wijze schilderen’, vaak
van wat grotere vlakken zoals hemelblauw. Op de
tweede plaats, met 17 procent van de stemmen, eindigde ’blozeren’ - ’een blosje aanbrengen’. ’Alberduurtje’ - ’in zijn soort een kunststukje of juweeltje’
kwam met 14 procent op de derde plaats. ’Tronie’ ’portret’, kreeg 10 procent van de stemmen.

Het winnende woord is verwerkt in een lichtinstallatie, die tot eind januari in de Pieterskerk in Leiden
is te zien. De naam verlicht de plek voor de kansel,
waar Rembrandts ouders ooit begraven hebben gelegen. Op basis van archiefonderzoek slaagde de
Leidse biograaf Onno Blom erin het graf terug te
vinden, en hij schreef erover in de biografie ’De jonge Rembrandt’.
PUBLICITEITSFOTO MIKE VAN BEMMELEN
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Leiden ! Het Leidse bouwproject Watergeuskade bij de Zoeterwoudseweg moet kleiner en minder hoog. En dat zijn dan nog
maar twee voorwaarden die
raadsleden gisteravond voorstelden. ,,We moeten er nog wat aan
kneden’’, concludeerde bouwwethouder Fleur Spijker (D66).
Watergeuskade is het project waarbij een aantal bestaande bedrijfsge-

bouwen tussen Zoeterwoudseweg
en het water van de Trekvliet verdwijnt. Daarvoor in de plaats moet
een wijkje verrijzen met ongeveer
300 woningen, een plan dat eerder
werd gepresenteerd door projectontwikkelaar Van Rhijn uit Katwijk.
Buurtbewoners stonden er niet
negatief tegenover, maar stelden
wel een lijst op met gewenste veranderingen. Zo werd een door Van
Rhijn voorgestelde toren van 52 meter nabij de Tomatenstraat verfoeid.
En dat bestaande woningen aan de
Zoeterwoudseweg deels in de schaduw komen te staan, was een ander
kritiekpunt. Uiteindelijk schetsten

De eerste bijeenkomst is op maandag 16 december van 17.30 tot 19.00
uur bij studentenvereniging Augustinus aan het Rapenburg 24 in Leiden. De tweede bijeenkomst is donderdag de 19e bij Quintus, Boommarkt 5a, van 17.00 tot 18.30 uur.
Tijdens de sessies zijn ook slachtofferhulp en vertegenwoordigers
van de universiteit, hogeschool en
van studentenverenigingen aanwezig.
Op beide avonden kunnen vragen
worden gesteld. De gemeente laat
weten dat als het op beide avonden
storm loopt, er nog een bijeenkomst
komt. De vertegenwoordigers van
de studentenverenigingen zijn blij
met de bijeenkomsten.
Afgelopen week trokken de studenten verenigd in de groep Safe
Leiden (Veilig Leiden) nog aan de bel
omdat ze vonden dat hun signalen
niet serieus genoeg werden genomen. Ze vroegen onder meer om extra nachtpatrouilles en camerabewaking in de stad.
Op Twitter ontstond ophef door
uitspraken van de burgemeester in
de media dat vrouwen ’s avonds niet
alleen naar huis moeten fietsen, zich
door een galante man moeten laten
afzetten en op moeten passen met
alcohol. Daar namen vooral vrouwen aanstoot aan.

twee in de buurt wonende architecten een alternatief plan dat grofweg
vijftien procent kleiner is. Volgens
raadsleden zou het mooi zijn als
ontwikkelaar en bewoners samen
om tafel gaan en een compromis bereiken. Beide partijen gaan dat binnenkort ook doen.
Dat weerhield raadsleden gisteravond er echter niet van om partij te
kiezen – in meerderheid voor de bewoners – en ook allerlei eisen te stellen. De toren van 52 meter moet sowieso zakken, de ene partij stelde
meer studentenkamers voor, de ander wat minder. Dat er veel compacte starterswoningen in Watergeus-

kade moeten komen, daar waren de
partijen dan weer wel eensgezind
over. De vraag kwam ook naar voren
of de twee beoogde woonblokken
wel dicht tegen de waterkant mogen
worden gebouwd, terwijl aan de andere kant van het water bij de Rooseveltstraat bedrijven zijn gevestigd
uit de ’hoge milieucategorie’.
Spijker werd het spervuur aan
vragen, ideeën en voorwaarden iets
te veel. ,,Als het zo doorgaat komt er
helemaal niets tot ontwikkeling en
kunnen we dit beter stop leggen.’’
Of het zo’n vaart loopt, wordt de
17de duidelijk als de gemeenteraad
zich opnieuw over het project buigt.

Leiden !
Het gevaarlijke
kruispunt van de Leidse Haagweg bij de Leidseweg krijgt op
termijn een tunnel voor voetgangers en fietsers.
Dat meldde verkeerswethouder Ashley North (GroenLinks)
donderdagavond na een opmerking van CDA-duoraadslid
Jonathan Provoost. De kruising geldt als een van de gevaarlijkste van Leiden. Recent
deden zich opnieuw enkele ongevallen voor, hoewel er extra
borden staan om aan te geven
dat fietsers voorrang hebben.
Op korte termijn wil North er
snelheidsremmers aanbrengen en later een tunnel.

