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Scheuren en natte plekken
Leiden
en omgeving

Sinds het Hoogheemraadschap van Rijnland twee maanden geleden begon
met de inspecties van droge veendijken, zijn 114 scheuren en natte plekken
ontdekt. Zes zwakke plekken zijn hersteld, twee worden nog onderzocht.

DuPont snel naar Oegstgeest
Ruud Sep

Oegstgeest Q Het ziet ernaar uit dat
de Leidse vestiging van chemiereus
DuPont spoedig kan verhuizen naar
Oegstgeest.
De eerste ronde op weg naar de verlening voor de vergunning voor het
bedrijf heeft in zes weken tijd niet
één ’zienswijze’ opgeleverd. Inmiddels is de tweede ronde van start gegaan. Tot en met 10 oktober kunnen

belanghebbenden bezwaar maken
tegen het bouwplan aan de Willem
Einthovenlaan bij Corpus.
DuPont zit sinds 1999 aan de Leidse
Archimedesweg met een onderzoekslaboratorium voor enzymen.
Daarnaast heeft het chemiebedrijf
een groot aantal ondersteunende
diensten in het Leidse pand. Door
groei van de activiteiten is het gebouw te klein geworden. Uitbreiding is in Leiden niet mogelijk.
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Natte ogen
Z

e komen altijd onverwacht en soms ook
niet helemaal gelegen: liedjes op de radio
waaraan ik herinneringen heb die me kippenvel en natte ogen bezorgen.
Er zijn er twee in het bijzonder. De eerste is
’Het Dorp’ van Wim Sonneveld. U weet wel:
’Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop
een kerk, een kar met paard. Een slagerij, J. van
der Ven...’ Best een mooi lied, maar wat het
voor mij bijzonder maakt, is dat het - zestien

jaar geleden alweer - werd gedraaid op de
begrafenis van mijn vader. Toen mijn broers en
ik hem de kerk indroegen, om precies te zijn.
Mijn vader had niet zoveel met muziek - hij
vond het al snel kolereherrie - maar ’Het Dorp’
vond hij prachtig. ’Ik was een kind, hoe kon ik
weten, dat dat voorgoed voorbij zou gaan’. Ja,
probeer het dan maar eens droog te houden.
Het andere liedje is ’Eternal Flame’ van The
Bangles. En ook hier is het die verrekte dood

die maakt dat het me ontroert. Bijna dertig
jaar geleden overleed mijn nichtje, dertien jaar
oud pas. ’Eternal Flame’ - veel op de radio toen
zij voor haar leven vocht - was haar lievelingsplaatje. Bij haar begrafenis zongen haar klasgenootjes het en in mijn herinnering mooier
dan The Bangles het ooit deden.
Eigenlijk kende ik mijn nichtje niet eens zo
goed. Maar met dank aan de radio vergeet ik
haar nooit.
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Maarten Boersema (foto inzet) maakte deze foto tijdens de dienst in de Herengrachtkerk, afgelopen zondag, tijdens welke hij werd bevestigd als dominee.

Maarten Boersema (31) deelt geloof, hoop en liefde ook via internet

Jonge dominee van nu
Paul van der Kooij

p.van.der.kooij@hollandmediacombinatie.nl

Leiden Q De avond voor je eerste
preek als nieuwe dominee van de
Herengrachtkerk een net gemaakte
foto op internet zetten van het Galgewater met ondergaande zon. Een
beeld dat je voorziet van een Bijbeltekst over God die ons stervelingen
in vuur en vlam zet en een uitnodiging om jouw dienst bij te wonen.
En van die dienst maak je, voor je
website, eveneens een foto. Compleet met korte (Bijbel)tekst.
Het moge duidelijk zijn: met de 31jarige Maarten Boersema hebben de
gereformeerd vrijgemaakten in Leiden niet alleen de jonge dominee
naar wie ze zochten nadat Arie de
Snoo met emeritaat ging. De man
die op 2 september zijn intrede deed

- ingewijd door vader en emerituspredikant Jan Boersema - weet geloof, hoop en liefde ook nog eens op
een hedendaagse manier te delen.
Hij begon daarmee in het Friese
Blije, waar hij direct na zijn studie
theologie aan de slag ging.
Omdat hij een aanstelling kreeg
voor zeventig procent, besloot hij te
bekijken of het werk van dominee te
combineren was met dat van fotograaf. Wat-ie tijdens zijn studie al
een beetje was geworden.
Om zijn werk en leven als dominee
in een dorp te documenteren begon
hij fotoblog blijekerk.nl. Het bleek
aan alle kanten te werken. Hij had
een uitlaatklep, de gemeente en de
buitenwereld kregen ’een beetje
beeld en verbeelding wat gebeurt er
in zo’n kerk en wat geloven betekent’. In datzelfde 2014 won hij er de
Webfish award voor de beste christelijke website mee.

Hoewel die prijs hem overviel, snapt
hij het wel. ,,Geloof is niet altijd
even tastbaar, maar het blog gaf
beelden van wat het kan betekenen
in levens van mensen. Hoewel het
alledaagse beelden waren, bijvoorbeeld van biddende of samenkomende mensen, zie je er gemeenschapszin, vertrouwen en schoonheid in.’’ De dominee zag er de betovering van boven evenzeer bij. Maar
hij beseft dat het ’maar net is met
welke bril je naar dingen kijkt’. Zien
mensen er een laagje minder in, dan
kan ook dat mooi zijn.

Kriebelen
Hoezeer hij het ook naar zijn zin
had in de kleine gemeenschap vol
mensen die daar vaak vanaf hun geboorte al woonden, begon het te
kriebelen toen hij merkte dat de gemeente in Leiden hem wel zag zitten. Nadat hij regelmatig contact

had met gemeenteleden en er ook
een keer voorging, werd officieel
een beroep op hem gedaan.
En hij voelde dat hij deze uitdaging
aan moest gaan in een stad zo vol
reuring en een geloofsgemeenschap
zo ’levendig, hartelijk en divers’.
,,We hebben 330 leden in alle leeftijden. Ook studenten voelen zich er
thuis en blijven er hangen.’’
Alleen, wat moest hij met internet?
De naam van zijn oude site kon hij
moeilijk handhaven. Daarin zat ook
de naam van zijn standplaats, naast
’dankbaarheid voor wat God de
mensen geeft en zij weer kunnen
doorgeven’. De nieuwe naam werd
beleidendekerk.nl, naar het uitdragen van Zijn naam. Ook de opzet
hield Boersema kritisch tegen het
licht. Dat ’fotodagboekachtige’ gaf
toch wel veel druk, merkte hij na
duizend foto’s in vier jaar. En hij besloot of af en toe een foto te plaatsen

met een passende Bijbeltekst om zo
te laten zien hoe hij ’als gelovige en
dominee naar de wereld kijkt’.
Of het extra mensen naar de kerk zal
lokken, waar hij een aanstelling
heeft voor tachtig procent? ,,Het
gaat me niet zozeer om de kwantiteit, maar om de kwaliteit. Hoe kijken we naar dingen? Willen we iets
zien van dingen die boven ons uit
gaan en ons rust kunnen geven?’’
Wie in de foto van het in vuur en
vlam gezette Galgewater louter een
ondergaande zon wil zien, heeft
daarvoor evenzeer alle ruimte. Boersema: ,,Ik preek ook niet onder een
foto.’’ De foto die hij vanaf de kansel
maakte, vlak na zijn ’bevestiging’,
biedt minder ruimte voor interpretatie. De focus ligt - zoals dat gaat bij
gereformeerden - op het Woord van
God. Maar dan wel in een gemeenschap van mensen, waar ook bezoekers van de site ’erg welkom zijn’.

Leiden Q Sjaak, de in november
2016 uit huis gezette Voorschotenaar, heeft weer een eigen huis.
Verwachtingen had de 67-jarige
dakloos geraakte Voorschotenaar
voor 2018 niet, zei hij eind december in deze krant. Hij kon alleen
maar hopen op een eigen voordeur.
Die hoop is nu uitgekomen. ,,Of ik
blij ben? Zeker. Al voelt het ook
een beetje dubbel’’, zegt hij in zijn
appartement in Leiden Zuidwest.
Sjaak staat al op de galerij. De
honden Lola en Soraya springen
enthousiast kwispelend tegen het
bezoek op. Hun baasje spreekt ze
vermanend toe, waarna ze weer
rustig gaan liggen. Sjaak is niet
zijn echte naam, maar omwille van
de privacy van zijn gezin, noemen
we hem zo, net als in eerdere artikelen.
In juni kreeg de oud-Voorschotenaar de sleutel van zijn flatje van
woningbouwvereniging Ons Doel.
Hij verhuisde na een verblijf van
bijna anderhalf jaar in het GGZ
Vriendenhuis in Lisse naar Leiden.
Per november 2016 waren hij, zijn
gehandicapte vrouw en twee kinderen, van toen 19 jaar, na een
uitspraak van de rechtbank uit hun
huis aan de Einsteinlaan in Voorschoten gezet. Ze verkasten van de
daklozenopvang van De Binnenvest naar een zorgboerderij in
Stompwijk. Begin 2017 kon Sjaak
in het Vriendenhuis terecht, terwijl
zijn toenmalige vrouw een onderkomen vond bij het Leger des Heils
in Den Haag. Hun kinderen vonden een oplossing voor zichzelf en
ook met hen gaat het goed, zegt
Sjaak met een stralende lach.
De omzwervingen zijn voorbij.
,,Dit is mijn laatste plekkie’’, weet
hij nu al. ,,Ik zit hier prima, al voel
ik nu ook wel een soort leegte.’’
Hij vertelt over het Vriendenhuis,
waar hij lief en leed deelde met
andere bewoners, allemaal met een
psychiatrische achtergrond. Sjaak
kreeg er van lieverlee een soort
vaderrol. Moest er iets geregeld
worden? Of waren er problemen?
Sjaak zorgde vaak voor een oplossing. ,,Je maakte de gekste dingen
mee. Op de een of andere manier
valt er nu een onwijze stilte. Een
leegte.’’
Hij kijkt rond in zijn huiskamer
met keuken en zegt dankbaar te
zijn. ,,Het is een mooi huis, ik heb
een fijne buurvrouw. Het gaat goed

,,Dit is mijn laatste plekkie’’, weet Sjaak, die nu samen met zijn honden Soraya en Lola in Leiden woont.

met mij. Ik slik geen antidepressiva
meer en ik drink bij 32, 33 graden
Celsius een biertje waar ik van
geniet en zonder dat ik doorsla.
Met Brijder verslavingszorg heb ik
geen contact meer.’’
Helemaal zonder zorg wil en kan
hij nog niet, zegt hij. ,,Aan de één
heb je meer dan aan de ander. Er
was er ook één die vond dat ik naar
de Peurbakkentocht moest en dan
een terrasje pakken. Gezellig, zei

ze. Geloof jij dat ik voor een drankje 2,75 euro ga betalen?’’
Hij vervolgt: ,,Ik had veel steun
van MEE, maar nu ik in Leiden
woon, ben ik aangewezen op het
sociale wijkteam.’’ Hij pakt een
mapje met papieren en leest voor
waaruit die begeleiding bestaat. Zo
wordt hij nog geholpen om meer
structuur in zijn dag aan te brengen en bij het zoeken naar een
dagbesteding. Verder zit hij nog in
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de schuldsanering.
Sinds enkele maanden is Sjaak
geen Voorschotenaar meer. ,,Ik zit
er niet mee. Leiden is voor mij ook
wel opnieuw beginnen. Voorschoten is vlakbij. Ik ben gewoon naar
de paardenmarkt geweest en het
was erg gezellig. Iemand trakteerde op een ontbijtje van twee euro
bij de Hema. Helemaal te gek.’’
,,En op 3 oktober? Dan bekijk ik de
optocht.’’

Overleden studente (23) was Hazerswoudse
Wilfred Simons

Hazerswoude-Dorp Q De 23-jarige
studente Linda Heijker die afgelopen donderdag dood werd aangetroffen in een hotelkamer in Chennai (beter bekend als Madras),
kwam oorspronkelijk uit Hazerswoude-Dorp.

De Universiteit Leiden bevestigt
dat Heijker Internationale Betrekkingen studeerde in Den Haag.
De oorzaak van haar dood is nog
onbekend. Zij zou afgelopen donderdag uit haar hotel vertrekken.
Toen zij dat niet deed, ging hotelpersoneel poolshoogte nemen. Dat
trof haar op bed aan. De politie van

Chennai meldde aan lokale media
dat er bij haar bed ’een poederachtige substantie’ is gevonden en
spreekt een vermoeden van zelfdoding uit.
Het ministerie van Buitenlandse
Zaken en de Nederlandse ambassade in India staan de familie bij,
meldt woordvoerster Willemien

Veldman van het ministerie. ’In
verband met de privacy’ wil zij
niets zeggen over de omstandigheden van Heijkers overlijden. Het
ministerie bemiddelt in het contact met de politie en, zodra dit
mogelijk is, bij het overbrengen
van haar stoffelijk overschot naar
Nederland.

