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zijn gevonden in Lisse. Ook in Hillegom werd een hennepkwekerij opgerold.
Na anonieme tips werden diverse hennepstekken en
henneptoppen aangetroffen.

Colofon

Maurice Kemp krijgt elke kluis klein
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Onderzoek beginnende depressie
Marieta Kroft

Leiden Q Het LUMC doet samen
met partners in Europa onderzoek
naar de vroege symptomen bij psychiatrische ziekten als alzheimer,
schizofrenie en depressie.
De ziekte begint vaak met het zich
afzonderen van vrienden, familie of
collega’s. Tot nu toe is niet bekend
wat hiervan de oorzaak is.
LUMC gaat deelnemers interviewen

en onderzoeken, aldus onderzoeksleider professor Nic van der Wee. Ze
krijgen MRI-scans, een EEG, onderzoekers verzamelen DNA en er
wordt bloed afgenomen. Patiënten
houden zelf gegevens over het sociaal gedrag bij met een speciale
smartphone-app.
Doel is het ontwikkelen van nieuwe
medicijnen. Het Leidse universiteitsziekenhuis kreeg een 350.000
euro subsidie van Europa.

60 seconden

Niezen
M

ijn ogen branden, mijn neus loopt. Een
hap zuurstof levert een niesbui op. Een
blik in het buitenlicht doet de tranen opwellen.
Allergie zult u zeggen, en dat dacht ik zelf ook
lange tijd.
Een allergoloog in Voorschoten prikte mijn
rug vol met stofjes en vertelde me dat ik slecht
reageerde op diverse pollen van bomen. Hij
raadde me een langdurige behandeling aan. Ik

Erna Straatsma Q e.straatsma@hollandmediacombinatie.nl

moest me een jaar lang wekelijks blootstellen
aan allergenen en dan zouden mijn klachten
minder worden.
Het was nogal een gedoe, kostte veel geld,
maar de zieketekostenverzekeraar zag er heil
in en ik ook. Ik begon vol goede moed aan de
wekelijkse priksessies.
Totdat ik voor een interview over allergieën in
het Leids Universitair Medisch Centrum met
een longarts sprak, gespecialiseerd in aller-

Aad Rietveld

Leiden Q Pony Fred is dood. Het
dier, dat zeven jaar op een dierenweitje achter de De Sitterlaan in Leiden stond, heeft de verhuizing naar
een manege in Rijpwetering niet
overleefd. Eigenares Suzanne Buijn
wil genoegdoening van de gemeente
Leiden, die de verhuizing van Fred
afdwong.
Haar advocaat Marco van Duijn
vroeg gisteren de Raad van State om
de gemeente Leiden op de vingers te
tikken voor de manier waarop die
met de zaak is omgegaan. De gemeente wil het paardenweitje, waar
behalve Fred nog een pony, een
paard en een paar geiten stonden, al
heel lang weg hebben. Omwonenden zouden erover hebben geklaagd.
Het houden van dieren is volgens de
gemeente ’ruimtelijk niet inpas-

Annet van Aarsen

a.van.aarsen@hollandmediacombinatie.nl

In de kluis

’Bij een pony krijg
je mest en voer en
ongedierte’
baar’ op die plek. Een enkele pony
kan ook niet. ,,Bij een pony hoort
mestopslag en voer en dat trekt ongedierte aan’’, zei een vertegenwoordiger van de gemeente.

Sneaky
De Raad oordeelde in augustus vorig
jaar nog dat de dierenverblijven wel
weg moesten, maar dat Fred mocht
blijven. De gemeente gaf Jan Verbaan, de eigenaar van het weitje, vervolgens opdracht stallen en dieren te
verwijderen, op straffe van een

Blijdschap en
scepsis bij brug

In de kluis van de directeur van
de Meelfabriek lag onder andere pontificaal een Leidsch Dagblad. ’Juichend Leiden bereidt
Koninklijk Paar triomfantelijke
intocht en ontvangst’ luidde de
openingskop op 21 mei 1954.

vervolg van voorpagina

weet precies waar de pal zit, die hij
’onschadelijk’ moet maken. Op die
plek gaat de metaalboor in de deur.
,,Op zo’n slot verslijt ik een stuk of
tien boortjes’’, zegt hij, terwijl hij
aan het boren slaat. Lange tijd later
hoort hij de ’klik’. ,,Het gevoel als
je die ’klik’ hoort... Dat is elke keer
weer bijzonder’’, verzucht hij. De
deur laat hij nog even dicht. ,,Het
interesseert me niet wat er in ligt.
Dat is aan de eigenaar’’, zegt hij
terwijl hij op Van der Wiel wacht.
Eenmaal binnen in deze eerste
schatkamer, krijgen zowel de eigenaar van de Meelfabriek als de
meesterkraker gelijk. Er liggen
blauwdrukken en tekeningen van
eerdere architecten. En er is een
mansgat. Maar daar zit inderdaad
een halve meter dikke kluisdeur in
en daarachter een stalen hekwerk.
Als die hun tegenstand eindelijk
opgeven, staan er voor het eerst in
een paar decennia weer mensen in
de directiekluis. Opnieuw geen
fortuin, maar wel kleine schatten:
Er liggen stapels foto’s en oude
handgeschreven toespraken van de
directeur. Zijn kasboekjes, nauwgezet bijgehouden in een pietepeuterig handschrift. En de agenda van
Arie de Koster uit 1944. Er staan
behalve afspraken ook onder andere dollarkoersen in. En teksten als
’De strijd voor nieuwe maatschappijvormen. Gerbrandy’.
Het werk van Maurice Kemp zit er
dan nog niet op. Hij is nog lang
bezig om die laatste deur te openen.

Y

Zie videoverslag op de
website van deze krant
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Pony Fred is dood, eigenares wil
genoegdoening van de gemeente

Het gevoel
als je de
’klik’ hoort
Leiden Q Zo romantisch als veel
mensen denken, is het beroep
meesterkraker beslist niet. Uren
lang boren en buffelen, stof en
gruis. En als die dikke deur eenmaal open gaat, stuit je opnieuw
op een deur of een dik hek. ,,Het is
vooral veel geduld hebben. En het
juiste gereedschap’’, zegt kluisspecialist Maurice Kemp uit Eindhoven.
Eigenaar Ab van der Wiel van de
Leidse Meelfabriek kreeg, toen hij
het complex aan de Zijlsingel
kocht, twee emmers vol met sleutels. Daar zaten ook een paar hele
lange sleutels bij: die van de kluizen. Twee massale kluisdeuren
zitten er in het directiegebouw:
een in de directiekamer en een in
de ruimte van de administratie.
Van der Wiel heeft ooit in de kluizen gestaan, meer dan twintig jaar
geleden. Goud of ander fortuin
verwacht hij niet. ,,Ik weet wel dat
er onder andere blauwdrukken in
lagen.’’ Maar erbij komen kan hij
al jaren niet meer: de sleutels raakten zoek bij een verhuizing.
Van der Wiel vond de gesloten
deuren interessant genoeg om
kluisspecialist Kemp in te huren.
Die maakte gisteren overuren. De
bedoeling is dat straks, als het
monumentale pand is gerestaureerd, ook de kluizen weer kunnen
worden gebruikt. Een lompe tactiek - bijvoorbeeld de slijptol - is
daarom geen goed idee.
Kemp opent woensdag de aanval
op de deur in de administratieruimte. Die is half zo dik als het 50
centimeter dikke gevaarte in de
directiekamer. De meesterkraker
moet een gaatje boren om het slot
te kunnen openen. ,,Zonde om dat
in die prachtige deur in de directiekamer te doen’’, zegt hij. ,,Die wil
ik van binnenuit openen zodat er
minder schade is.’’
Het verhaal gaat namelijk dat er
een verbinding zit tussen de twee
kluizen, een mansgat vlak onder
het plafond. ,,Dat zou goed kunnen’’, zegt Kemp. Maar hij weet
ongezien al zeker dat die doorgang
ook beschermd is door opnieuw
een kluisdeur. ,,Anders heeft die
deur van 50 centimeter geen zin.’’
,,Een zestien klaviers Lips slot’’,
heeft Kemp al snel uitgevogeld. Hij

gieën. ,,Een allergoloog bestaat niet’’, zei ze.
En: ,,Artsen kunnen in een privékliniek veel
geld verdienen met dit soort behandelingen.’’
Ze bood me een nieuwe allergietest aan en wat
bleek: ik reageerde op geen enkele boom- of
graspol. Exit allergoloog dus.
Volgens de longarts zitten de allergenen waarschijnlijk in mijn lichaam en heet dat ’overgevoeligheid’. Antihistaminica werken niet.
Ik snotter dus maar vrolijk door.

Meesterkraker Kemp boort voorzichtig een gat in de eerste kluisdeur.

FOTO HIELCO KUIPERS

Leiden/Oegstgeest Q De meningen
zijn verdeeld over het langverwachte nieuwe plan voor een brug over de
Haarlemmertrekvaart nabij de Kikkermolen.
Raadslid Eelke van den Ouweelen
van Lokaal in Oegstgeest heeft er na
lezing van de stukken weinig vertrouwen in dat de nieuwe brug er nu
daadwerkelijk komt. „Het hele plan
hangt van inspanningsverplichtingen aan elkaar.” En plan B? „Dat is
voor mij geen volwaardig alternatief.”
Vincent Jansen, fractieleider van de
VVD in Oegstgeest noemt het nieuwe plan juist ’fantastisch’. „Een
doorbraak en een mooie ontwikkelingskans voor Poelgeest”, stelt Jansen. „Het is nu te hopen dat het ook
zo ten uitvoer komt”. Dat het goedkomt met het bestemmingsplan,
daar gaat hij wél vanuit.
Ook over het alternatief voor de
brug, een verbinding van de Hugo
de Vrieslaan naar de Haarlemmerweg, is Jansen enthousiast. „Het is
goed dat er ook over een tweede ontsluiting is nagedacht”, vindt hij.
„Daar hebben de bewoners van Poelgeest recht op. Maar dat is echt een
’optie twee’, die pas in beeld komt
als er een juridisch obstakel ontstaat.” Jansen besluit: „we gaan uit
van de brug. Onderzoek laat zien
dat die een enorme bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid van de
wijk Poelgeest’’.
Aan de andere kant van het spoor
verzet Hein Dijkerman, voorzitter
van de wijkvereniging Groenoord,
zich tegen welke brug dan ook. Hij
voorziet problemen op de Leidse

De beoogde locatie
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Hallenweg, bij zowel bij het hoofdplan (richting Oegstgeest) als plan B
(vanuit Oegstgeest). „Ik begrijp
Poelmeer wel, want het zou een efficiënte weg naar de A4 vormen. Maar
wij zijn niet blij met al het verkeer
dat dan over de Hallenweg komt”,
stelt hij. Als heikel punt noemt Dijkerman de beloofde natuurspeelplaats aan die weg. „Er wordt nu al
goed gas gegeven, ondanks de limiet
van 30 kilometer per uur”, zegt hij.
„Nog meer verkeer is absoluut niet
handig langs een kinderspeelplaats”.
In de overeenkomst zijn verder de
plannen voor tien woonwagens veranderd. De eerdere verplichting van
Oegstgeest om daarvoor plaats te
bieden, komt te vervallen. Oegstgeest moet nu zorgen voor tien sociale huurwoningen.

dwangsom van tienduizend euro.
,,De gemeente heeft het heel sneaky
gespeeld’’, vindt Van Duijn.
Met de andere dieren verhuisde de
toen 39-jarige Fred in september vorig jaar naar een manege in Rijpwetering. Dat is het oude dier niet goed
bekomen. ,,Hij werd futloos en
steeds magerder en vorige maand is
hij overleden’’, vertelt Buijn.
Ze is het met Van Duijn eens dat de
gemeente haar tegemoet moet komen. Het nieuwe onderdak voor
haar pony heeft haar familie duizenden euro’s gekost. ,,Maar met geld
krijg ik Fred niet terug’’, zegt ze, en
de tranen springen haar in de ogen.
,,Ik heb geen pony meer.’’
De gemeente had geen verweer tegen het verzoek om een schadevergoeding. ,,Dat hadden we niet zien
aankomen.’’
De Raad van State doet over zes weken uitspraak.

Breestraat
’leerproject’
Loman Leefmans

Leiden Q Bij de huidige opknapbeurt van de Haarlemmerstraat in Leiden, kan veel
worden opgestoken van de ervaringen bij eerdere renovatie
van de Breestraat. Want over de
uitkomst van dat laatste project heerst weliswaar grote tevredenheid, maar er ging tijdens het werk erg veel fout.
Dat geeft de gemeente ruiterlijk toe in de nota Tevree met
de Bree.
De opsomming begint bij de
vertraagde aanbesteding van
het project en eindigt met lijnbussen die zich niet aan de afgesproken snelheid houden.
Tussendoor duurde de opknapbeurt langer dan gepland
en de gewenste vergroening
kwam niet verder dan wat
plantenbakken aan lantaarns.
Er was ook veel ambtelijke
energie nodig om de grote
scepsis bij winkeliers, buurtbewoners en andere organisaties
te overwinnen. Bovendien is
het probleem van het ’fietsparkeren’ zwaar onderschat. Om
de rommelige opstelling van
tweewielers in de vernieuwde
’Bree’ tegen te gaan werden
fietscoaches in het leven geroepen en ook nu nog zijn op
drukke dagen extra mobiele
stallingen nodig. De komende
twee jaar is daarvoor twee ton
extra nodig.
Lijnbussen, die veel harder rijden dat de afgesproken snelheid van vijftien kilometer per
uur, blijven een probleem. Ook
op dat punt is de gemeente tot
nazorg van het afgesloten miljoenenproject veroordeeld.

