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Vrijdag zijn de hervormde en gereformeerde kerken met elkaar in ondertrouw gegaan. In december moeten ze elkaar het definitieve jawoord geven en is de Protestantse Kerk in Nederland
(PKN) een feit. Een groep
bezwaarden, deels in Katwijk aan Zee, doet niet mee.
Een kerkscheuring lijkt onontkoombaar. De zogenoemde anti-breuk
commissie heeft de hoop inmiddels opgegeven. Navraag bij de Katwijkse predikant BAREND WEEGINK die het gevoel heeft al maanden
in de wachtkamer te zitten.

’Het is scherp tegen
scherp in de kerk’

De anti-breuk commissie heeft het
werk neergelegd.
,,Dat klopt. Die commissie heeft er
altijd op gerekend dat zich toch nog
een mogelijkheid zou voordoen. Dat
is vrij utopisch gedacht. Het is nu
scherp tegen scherp in de kerk. Ik
denk dat het waar wordt waar wij allen voor gevreesd hebben en dat er
harde klappen gaan vallen in de hervormde kerk.’’
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Van kruithuis tot koffiebranderij

970N30_0950.default

In de open dubbeldekker door Leiden op de ’Dag van de architectuur’
970A30_0932.default

Kan je zeggen dat de kerkscheuring
nu definitief is?
,,Dat is paniektaal. Pas op 12 december komt de dag dat de synode met
tweederde meerderheid moet beslissen. Daarna komt er nog een viertal
maanden om orde op zaken te stellen. De gedachte dat de scheuring
definitief is, moeten we opschorten
tot dan. Maar een goed verstaander
heeft weinig woorden nodig. Het is wel duidelijk hoe de vlag erbij
hangt.’’
Zal u blij zijn als de beslissende dag achter de rug is?
,,Het is net of je in de wachtkamer zit voor een pijnlijke behandeling. Dat geeft een afmattend gevoel. Ik zal blij zijn als die dag geweest is en de kerk weer aan haar eigenlijke functies kan beginnen.’’
Leidt deze zaak de kerk af van haar ware functie?
,,We zijn te veel bezig met organisatorische zaken, ja. De kerk is te
veel aan het navelstaren. Te weinig present op plekken in de samenleving waar ze zou moeten zijn. Te weinig ook met geestelijke
voeding van haar mensen.’’
Verwijt u de bezwaarden dat zij alle handreikingen hebben afgewezen?
,,Ze zijn halsstarrig. Ze hameren veel te veel op de hervormde
grondslag. Ik denk dat er bij hen andere angsten meespelen, voor
verstoorde machtsverhoudingen binnen de kerk bijvoorbeeld.
Maar ik blijf er ook bij, dat de landelijke kerk niet een fusie moet
doordrukken, die vitale delen gaat kosten. Zo is het dom werk. Ik
zou ook tegen hebben gestemd als ik nog in de synode had gezeten.’’
tekst: Silvan Schoonhoven

foto: Dick Hogewoning

uit de archieven
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ANNO 1903, Dinsdag 30 Juni
LEIDEN – Meer dan eens is ook in ons blad een lans gebroken voor een
vervroegde winkelsluiting, voornamelijk in den warmen zomertijd,
wanneer een lange arbeid binnenskamers zoo afmattend kan zijn en
de behoefte om des avonds een frisch luchtje te scheppen, groot is.
Met bijzonder genoegen namen wij dan ook kennis van de flinke advertentie onder het hoofd ’vervroegde winkelsluiting’ in ons blad opgenomen, waarbij een dertigtal neringdoenden bekend maken, dat in Juli,
Augustus en September hun magazijnen en winkels op Maandag,Dinsdag,- Woensdag- en Donderdagavond om 9 uren zullen worden
gesloten.
Wij hebben onder ’Gemengd Nieuws’ in ons blad van gisteren reeds
hartelijk onze sympathie over dezen maatregel uitgesproken, die niet
bijzonder ingrijpend is voor het publiek, en voor winkeliers en winkelbedienden goud waard.
Nu dit initiatief zoo flinkweg genomen is, verwachten wij dan ook veel
ruimere toepassing. Laat Leiden in dezen anderen steden tot een voorbeeld zijn!
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De cabrio-dubbeldekker in de Breestraat. Foto: Taco van der Eb
vervolg van voorpagina
Tsjonge, wat is er in Leiden veel te zien bovenop
een open dubbeldekker. Maar gids en bouwhistoricus Jan Dröge bespreekt en becommentarieert op deze ’Dag van de architectuur’ niet alleen het zichtbare. Op de Witte Singel, ter hoogte van de Doezastraat bijvoorbeeld. ,,We rijden
nu over de fundamenten van de Koepoortsbrug,
een van de oude toegangen van de stad. Nee,
die staat er niet meer. Zoals de meeste toegangen zijn weggebroken, omdat men vond dat ze
in de weg stonden.’’
De singels vormen de begrenzing van de oude
binnenstad. ,,Tot 1896 zat men als het ware in
een keurslijf.’’ Daarna groeide Leiden als kool.
Dat niet alleen. Hier en daar werden ook oude
gebouwen gesloopt en nieuwe neergezet.
Zoals het universiteitscomplex aan de Witte
Singel. ,,Uit de zeventiger jaren. En daar aan

de overkant de Hortus. De kassen dateren van
1930, 1935 ongeveer.’’ Dan is het even bukken,
want daar komen een paar takken. ,,Daar in
die bocht is de Sterrewacht. Gebouwd op de
restanten van een zeventiende-eeuws bastion.’’ En aan deze kant van het water?
,,Woonhuizen van het eind van de negentiende eeuw. Neo-renaissance en Jugendstil. Met
die kenmerkend oranje-rode steen.’’
Even een scherpe bocht door. Met dat opvallende pand. ’De Haardstee’, dat met de bocht
meeloopt. En ook daar zit een aardig verhaal
aan vast. ,,Dat pand is van architect Jesse. Hij
heeft het zo gebouwd dat het prima in de
bocht paste. Het werd wel de draaimolen genoemd. De plattegrond van het gebouw loopt
taps toe.’’ Als een taartpunt, zeg maar. Daar
aan de overkant? ,,Het gemeentearchief. Het
oudste archiefgebouw van Nederland. Het is
een vergissing te denken dat het hele archief
van de gemeente tijdens de brand in 1929 verloren is gegaan.’’
Wat er iets verderop nog wel staat, is het kruithuis Oostenrijk, uit de vijftiende eeuw. En,

even het hoofd omdraaien naar die wondere
huizenrij aan de Zoeterwoudse Singel. Met die
typerende houten punt voor op de gevel, een
gelijkbenige driehoek zonder basis. ,,Een mengeling van neo-renaissance met de zogenoemde chaletstijl, met die puntgevels en grote
overstekken.’’
Zo gaat het maar door. Dröge bespreekt het
ene fraaie gebouw na het andere. Linksaf gaat
het nu, de Korevaarstraat op. ,,Genoemd naar
wethouder Korevaar, die hier de zogenoemde
doorbraak realiseerde naar de Breestraat. Deze
brug was er vroeger niet en de Korevaarstraat
was eerst geen straat maar een gracht, de Zijdgracht. In de jaren dertig is deze doorbraak tot
stand gekomen. Het straatprofiel is hier zo
breed omdat het dus een gracht was.’’
Hup, langs de voormalige koffiebranderij Het
Klaverblad (,,Het is niet eens zo lang geleden
dat hier een koffielucht in de straat hing’’),
gaat de bus de Breestraat op. Na een meter of
wat rechts, is een van de meest opvallende
panden te zien. Veel glas en een staalconstructie die industrieel aandoet. ,,Jesse heeft dit

ontworpen voor Hasselman en Pander.’’
Iets verderop, tegenover het stadhuis (,,Wist u
dat het skelet helemaal van beton is?), staat
een pand waar nu modezaak Van Uffelen is
gevestigd. Bij deze schoenendoos moet Dröge
even slikken. ,,Ontworpen door Fokke van
Duyn in de jaren zestig. Dat vond men toen
passen in de omgeving. Nu kun je daar vraagtekens bijzetten.’’
De bus glijdt langs de Stadsgehoorzaal (,,Oostenrijkse barok’’), de voormalige NBBS (,,Het
Nieuwe Bouwen’’) en Minerva (,,Een bouwstijl
die we het brutalisme noemen, u begrijpt wel
waarom’’). Dan nog even het Noordeinde op.
,,Een mengeling van stijlen. Met zeventiende- ,
achttiende- en negentiende-eeuwse gevels.’’
En ter hoogte van de Weddesteeg. ,,Huizen ten
tijde van de stadsvernieuwing, jaren zeventig.’’
Nog even over de fundering van de Witte Poort
heen en daar doemt de Haagweg al weer op.
Ja, na zo’n tochtje kijk je toch met andere ogen
naar de binnenstad.
Herman Joustra

schrijvende lezers
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De parkeertarieven in Noordwijk aan
Zee te hoog? Koop maar eens een ijsje

ANNO 1978, vrijdag 30 juni
LEIDEN – Groenoordhaldirecteur André de Jong heeft de Tourkaravan
vanmorgen om half negen weggeschoten. Maar er was geen gele
trui te bekennen. De tijdrit door de binnenstad was nog minder geweest dan een kermiskoers, omdat de tijden niet gelden voor het algemeen klassement en er ook geen truien werden uitgereikt.
Foto: archief Leidsch Dagblad
Foto’s in deze rubriek kunnen worden nabesteld door binnen veertien dagen na
plaatsing e 2,50 (voor een exemplaar van 13 bij 18 in zwart wit) over te maken op
gironummer 57055 t.n.v. Dagbladuitgeverij Damiate b.v. Postbus 507, 2003 PA
Haarlem, onder vermelding van Leidsch Dagblad, ANNO d.d. ... (datum van
plaatsing) of door contante betaling aan de balie van het Leidsch Dagblad,
Rooseveltstraat 82 te Leiden. U krijgt de foto binnen drie weken thuisgestuurd.

De ondernemers in
Noordwijk aan Zee zijn in
actie gekomen tegen het
in hun ogen te hoge parkeertarief, zo lees ik in
het Leidsch Dagblad van
24 juni.
Wat zielig voor die ondernemers dat er zo weinig klanten komen. Maar

zou het nou door de parkeertarieven komen, of
misschien toch door hun
eigen absurde prijzen.
Voor een gezin is het bijna niet meer te doen om
nog wat te kopen op de
boulevard. Ga maar eens
een ijsje halen.
Gelukkig bestaat er nog

zoiets als marktwerking.
Bij zulke prijzen komen
er steeds minder mensen. Die zijn echt niet
gek. Maar ga alstublieft
niet zielig doen over de
parkeertarieven, zeg.
Nico Vegt,
Noordwijk.

Kikkers verjagen met pekel: schofterig
Je leest vaak smerige en gemene
dingen in de krant. Zoals het bericht dat ik zaterdag 21 juni las
over een man in Vierpolders die
een paar emmers pekel in een
sloot gooide om kwakende kikkers het zwijgen op te leggen. Zijn
vrouw had last van het lawaai.
Kikkers mogen dus niet meer
kwaken. Wat een een zwaar gestoord iemand. Deze man had

natuurlijk niet naar zijn vrouw
moeten luisteren.
Het bericht deed me zeer, dat heb
ik altijd als ik lees over dierenleed.
Ze zijn zo weerloos. Deze actie,
die alleen uit een verwrongen,
duivels brein ontsproten kan zijn,
noem ik schofterig en schandalig.
De man is een smerige dierenbeul. Nu kwaken de kikkers niet
meer, maar ik hoop dat de man

en vrouw nog lang wakker liggen.
Misschien komt hun gevoel dan
weer tot leven.
Wat je zaait, zul je altijd oogsten.
God schiep mens en dier, maar
veel mensen zijn beesten voor
mensen én dieren. Alles wat op
twee benen loopt, is nog geen
mens.
M.C.J. Bosch,
Leiderdorp.

preektijgers
colofon
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’Het geloven is echt gaaf voor een eikel als ik’
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Leidsch Dagblad
Directie: B.M. Essenberg, G.P. Arnold
W.M.J. Bouterse (adjunct)
E-mail: directie@hdc.nl
Hoofdredactie: Jan Geert Majoor, Kees van
der Malen, Léon Klein Schiphorst (adjunct)
E-mail: redactie.ld@hdc.nl

VERZENDING PER POST
Voor abonnementen die per post (binnenland)
worden verzonden geldt een toeslag van e0,50
aan portokosten per verschijndag.
GEEN KRANT ONTVANGEN?
Voor nabezorging: 071-5 128 030
ma t/m vr: 18-19.30 uur, za: 10-13 uur

HOOFDKANTOOR
Rooseveltstraat 82, Leiden, tel. 071-5 356 356
Postadres: Postbus 54, 2300 AB Leiden.
Redactie fax 071-5 356 415
Advertentie fax 071-5 323 508
Familieberichten fax 023-5 150 567

AUTEURSRECHTEN
Alle auteursrechten en databankrechten ten
aanzien van (de inhoud van) deze uitgave
worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze
rechten berusten bij HDC Uitgeverij Zuid BV
c.q. de betreffende auteur.

ADVERTENTIES
071-5 356 300
Sprinters (rubrieksadv.): 072-519 6868

f HDC Uitgeverij Zuid BV, 2003

ABONNEESERVICE
071-5 128 030
E-mail: abonneeservice@hdc.nl
ABONNEMENTEN
Bij vooruitbetaling (acceptgiro)
p/m e19,60 (alleen aut. inc.)
p/kw e55,00 p/j e210,60
Abonnees die ons een machtiging verstrekken
tot het automatisch afschrijven van het
abonnementsgeld ontvangen e0,50 korting
per betaling.

De publicatierechten van werken van
beeldende kunstenaars aangesloten bij een
CISAC-organisatie zijn geregeld met Stichting
Beeldrecht te Amstelveen.
HDC Uitgeverij Zuid BV is belast met de
verwerking van gegevens van abonnees van
dit dagblad. Deze gegevens kunnen tevens
worden gebruikt om gerichte informatie over
voordeelaanbiedingen te geven, zowel door
onszelf als door derden. Heeft u hier bezwaar
tegen, dan kunt u dat schriftelijk laten weten
aan HDC Uitgeverij Zuid BV, Afdeling
Lezersservice, postbus 507, 2003 PA Haarlem.
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preek • recensie
Jos van Duinen

preek.default

Gezien: Jeugdkerkdienst, Stichting
Jeugddienst ‘Open the gate’,
Leiden.Zondag, 19.30 uur,
Vlietlandcollege, Leiden. Spreker:
Marcel Gaasenbeek.
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Het vergrijzen van kerkgangers heeft niets met desinteresse in God te maken. Integendeel. Zevenhonderd (!)
jongeren gaven gisteren blijk
van een enorme liefde voor
God. Op elkaar gepropt in de
met discolampen verlichte
gymzaal van het Vlietlandcollege bezongen zij de Heer, vol
overgave en zonder schaamte.
Het initiatief van de Stichting
Jeugddienst Leiden tot een
eerste kerkdienst is hiermee
geslaagd. De volgende kerk-

dienst is de laatste zondag
van september gepland.
Geloven doe je voor je lol. Dat
moeten deze Christenen heb-

ben gedacht. Niks natgekamde haren, niks veel te nette
kleren, nee, gewoon in skatebroek of zomerrok God bezoeken. En dat doe je dan niet
door op houten stoeltjes taaie
orgelklanken te verteren. Je
gaat in een gymzaal staan en
kijkt naar een zevenkoppige
muziekgroep die een mengsel
van stevige gitaarpop en zoete
gospel brengt. En enthousiast
zingt wat er zo gaaf is aan
God. Je zingt mee met de teksten die op een filmscherm
worden geprojecteerd. ‘Laat
het feest zijn in de huizen,
mensen dansen op straat, als
het onrecht buigt voor Jezus,
en het volk weer bidden gaat’.
Daar gaat het vanavond om:
bidden en naar Jezus gaan als
je hulp nodig hebt. Spreker
Marcel Gaasenbeek, die tussen de muziek door de preek

verzorgt, legt uit waarom. ,,Er
zijn veel gelovigen die niet
bidden. Stel, je weet niet wat
euro’s zijn en krijgt een miljoen op je bank gestort. Dan
denk je ‘fijn’, en gooit je bankafschrift de la in. Maar als je
weet wat euro’s zijn dan ren
je naar de bank, neemt ze op,
en gaat er leuke dingen mee
doen. Zo is het ook met bidden. Mensen die niet weten
hoe fantastisch dat is die
gooien die bijbel in de kast en
raken hem amper aan. Dat is
zo jammer.’’
Zachtjes zingt de gitarist. ‘Ik
geef U mijn hart, ik geef U
mijn ziel, ik leef voor U alleen’. Een violiste aait tergend
zachtjes haar viool. De menigte zingt mee, ieder op zijn eigen manier. De een lacht, de
ander buigt zijn hoofd voorover of sluit zijn ogen. Dan

krijgt de drummer het op zijn
heupen en verleidt de gitarist
tot een portie stevige rock. De
zaal ontlaadt zichtbaar. De
zanger springt en zingt.
‘Machtige God, sterke rots!’
De Christenen zijn nu helemaal los en ballen hun linkervuist, of zwaaien met hun beide armen. ,,Amen’’, klinken
zevenhonderd stemmen. Kippenvel.Even later neemt de
spreker de microfoon. Hij
windt er geen doekjes om.
Jongeren houden immers van
duidelijke taal. ,,En dan krijg
je in zo’n kerk te horen: ‘Door
het bloed van het lam krijg je
genade’. Maar waar gaat dat
over? Genade is iets wat je
niet verdient. Je moet niet
eerst al je zooi opruimen en
dan naar God gaan, maar je
rugzak vol troep aan hem laten zien. Jij bent superbelang-

rijk voor God. Hij heeft je nodig. Doe je dat niet, dan is dat
heel vervelend voor je. Ongelovigen mogen namelijk de
hemel niet in. Je kan dan wel
zeggen: ‘Kijk eens wat ik allemaal heb gedaan’, maar dan
zegt Hij: ‘Mooi, maar dat heb
ik allemaal in je hart gelegd’.’’
Hij vertelt wat voor naar verwend rijkeluiszoontje hij zelf
vroeger was. Veel geld, groot
huis, boot, vriendinnen, maar
niet gelukkig. ,,Het geloven is
echt gaaf voor een eikel als ik.
Voor iedereen. Kom, laten we
even bidden.’’ Gaasenbeek
sluit zijn ogen: ,,Jezus wij danken U dat U zo afschuwelijk
pijn heeft geleden om onze
rekening te betalen’’, en besluit tot de zaal: ,,Laten we
geen betuttelend leven leiden.
Van het evangelie spettert geweldig nieuws af.’’

