
Selfie met....: de Leidse markt 

LEIDEN  - Op 9 december is ‘pillen-
draaier’ het dagonderwerp van Lei-
den2022. Vroeger was dit iemand die 
medicatie produceerde en verkocht. 
Dat gaat nu vaak niet meer zo. Meest-
al wordt medicatie door bedrijf A 
gemaakt en door bedrijf B verkocht. 
Maar voor iedereen die medicijnen 
op maat nodig heeft, bestaat het 
ambacht gelukkig nog wel. Ton van 
der Valk van de Leidse Amateur Foto-
grafen Vereniging maakte deze foto 
van Pim Walenkamp in Drogisterij 
Boerhaave in de Haarlemmerstraat 
in Leiden. Pim demonstreert de aan-
maak van pillen zoals dat vroeger 
ging in een vijzel. 

“Ik ben de eigenaar en heb de zaak 
van mijn vader overgenomen. Ik 
ben al weer de vierde generatie 
die in de winkel staat. Mijn werk-
dag is elke dag weer anders. In de 
ochtend pakken we meestal eer-

der de producten uit die die dag 
zijn binnengekomen.  We zijn om 
9 uur al open dus daar hebben we 
in de ochtend goed tijd voor. In de 
middag probeer ik de klanten te 
helpen met hun klachten en dat 
maakt het ook interessant. Elke 
klacht is weer anders dus je moet 
echt goed mee denken waar het 
vandaan komt en hoe het te ver-
beteren is.”

WAT ZIEN WE OP DE FOTO? “Op de foto 
zien we hoe ik de poeders meng 
en klein stamp. Poeder wil nog 
wel gaan klonten en zo haal ik het 
weer uit elkaar tot fijne stof.”
WAAROM IS HET BELANGRIJK DAT ER OP 
MAAT GEMAAKTE MEDICIJNEN GEMAAKT 
BLIJVEN WORDEN? “Ja dit blijft inder-
daad belangrijk. Ieder lichaam en 
mens is anders en reageert ook 
anders, wat voor de een te sterk 

is kan voor de ander juist te zwak 
zijn. Daarom is het uitzoeken van 
de goede supplementen ook zo 
leuk.”
HOE ZIE JE DE TOEKOMST VAN JOUW VAK? 
“Het word steeds lastiger met alle 
regeltjes en ook concurrentie van 
het Internet, maar ik denk dat 

de specialisatie en advies steeds 
belangrijker wordt.”
Luister elke dag naar Radio Weet-
lust op Sleutelstad FM van 08.00 
-09.00 uur en kijk op www.lei-
den2022.nl/activiteiten om te zien 
wat er bij jou in de buurt te doen 
is. x

LAFV legt Leiden als dé wetenschapsstad vast

Pim Walenkamp van Drogisterij Boerhaave demonstreert de aanmaak van pil-
len zoals dat vroeger ging in een vijzel (Foto: pr/LAFV/Ton van der Valk).

LEIDEN - Leiden is de mooiste stad van 
de wereld. Leidenaar, stadsgids en 
historicus Joost Bleijie gaat op zoek 
naar de mooiste plekken in de stad 
en de mooiste verhalen die achter de 
Leidse plekken, personen, gebeur-
tenissen of producten schuil gaan. 
Uiteraard maakt hij een Selfie op 
deze plek. Deze keer in Selfie met….: 
de Leidse markt.

Op zaterdagen kan je er over de 
hoofden lopen: de Markt of ‘de 
Mart’ zoals de Leidenaren lief-
kozend een weekmarkt noemen. 
Winkels of supermarkten zoals 
we ze nu kennen waar je je dage-
lijkse boodschappen doet, waren 
er vroeger nog niet. Tijdens de 
weekmarkt in Leiden kwamen 
veel verschillende producten als 
verkoopwaar aan de oevers van de 
Rijn in de buitenlucht bij elkaar. 
Leidenaren waren voor een dag 
dagelijkse boodschappen aange-
wezen op de weekmarkt. Een soort 
voorloper van de supermarkt dus. 
De geschiedenis van de markt in 
Leiden is lang. Rond 1200 werd er 
al een markt in Leiden gehouden, 
maar waar in de stad dat precies 
gebeurde is niet bekend. In 1266 
wordt de Leidse markt ‘formeel’ 
gemaakt. In dat jaar kreeg Lei-
den stadsrechten. Hiermee kreeg 
Leiden het recht om een markt te 
organiseren. Omdat de verkregen 
stadsrechten waarschijnlijk een 
verlenging van eerder verkregen 

rechten was, is het aannemelijk 
dat er voor 1266 ook al een week-
markt in Leiden gehouden werd. 
De oevers van de Rijn lijken, van-
wege de goede bereikbaarheid via 
het water en vanwege het gebrek 
aan een centraal marktplein, voor 
de hand te liggen als plek van de 
weekmarkt. Het handel drijven 

op de markt was doorgaans iets 
van Leidenaren zelf. Alleen op 
zaterdag was het buitenstaanders 
toegestaan om in Leiden hun waar 
te verkopen. Naarmate de stad 
groeide, groeiden de verkoopacti-

viteiten mee. De marktactiviteiten 
aan de oevers van de Rijn groeiden 
noordwaarts en zuidwaarts, maar 
ook in de straten rondom de markt 
werd steeds vaker handel gedre-
ven. De straatnamen herinneren 

hier nog aan: De Botermarkt, de 
Aalmarkt, de Vismarkt, de Boom-
markt, ze herinneren allemaal 
aan de producten die er werden 
verkocht. Ook de straten elders 
in de stad droegen steeds vaker 
een naam waarin de activiteit in 
de straat of in de steeg genoemd 
is. De Lammermarkt, waar lam-
meren werden verkocht, de Bees-
tenmarkt was de verkooplek voor 
beesten, op de Turfmarkt kon je 
turf kopen om je huis mee te ver-
warmen, de Apothekersdijk zal 
ongetwijfeld iets te maken heb-
ben met de verkoop van kruiden 
en medicijnen enzovoort.
Nog steeds neemt de markt een 
belangrijke plek in in het leven 
van de Leidenaar. De markt in het 
centrum van de stad, op woens-
dag en zaterdag, is onverminderd 
populair. Het is voor veel Leidena-
ren een ‘dagje uit’ geworden. In 
het officieuze volkslied van Lei-
den, 3 Oktober van Rubberen Rob-
bie, neemt de (vis)markt zelfs een 
prominente plek in: “Jè, visboer, 
wat is dat dan met die makreel van 
jou? Eh, welke makreel, meneer? 
Nou, die daar ligt daar, daar die in 
‘t midden. Nou, dat benne prach-
tige makrelen, meneer twee voor 
vijf gulden. Dat ken je mij nou wel 
vertellen, maar voor mijn is-tie 
hartstikke dood. Ja, dat begrijp ik, 
dat ken je anders niet vreten, je 
ken moeilijk een levende makreel 
in je strot stoppen”. x

Waar de markt nu een plek is voor een nieuw hoesje van de mobiele telefoon 
was de markt in het verleden veel eerder een soort stadssupermarkt (Foto: pr).

Joost Bleijie gaat op zoek naar de mooiste plekken in de stad en de mooiste verhalen erachter 
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Leiden viert de 
wetenschap
LEIDEN - Leiden is in 2022 Euro-
pean City of Science. 365 Dagen 
lang viert men wetenschap, 
kennis, kunst en kunde, vol acti-
viteiten voor iedereen met een 
nieuwsgierige geest. Elke dag 
staat er een ander onderwerp 
centraal. En zo viert de LAFV in 
samenwerking met Leiden2022 
haar 100-jarig bestaan in deze 
rubriek. Iedere week plaatst de 
LAFV op deze plek in het Leids 
Nieuwsblad een foto die gerela-
teerd is aan een dagonderwerp. x


