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Stormchild en zes
geiten in de Hout

sf

D

aar word ik me toch even akelig op het verkeerde
been gezet door een oud-voetballer van UVS.

Toen ik mijn ergernis had
geuit over de stemmingmakerij van fanclubs rond de
Top 2000 en het opzetten
van een eigen Leidse hitlijst
opperde, werd ik gemaild
door Hans de Kruijs. Hij
had een tip voor de plaatselijke top zoveel: Stormchild, het Leidse bandje
waarmee hij er in de jaren
tachtig stevig op los rockte
in het Leidse clubcircuit, en
dat ook nog een plaatje
uitbracht: ’Angel from the
sky’.
Ik mailde Hans terug dat
ik nooit geweten heb, dat
hij in die tijd niet alleen
midvoor van UVS was,
maar als zanger ook van
een hardrockgroep. Ik liet
hem weten dat Stormchild
was genoteerd als kandidaat voor de Leidse Top 21
en dat hij via mijn Facebookpagina op zijn eigen
bandje kon stemmen. En
dat heb ik geweten. De
gewiekste De Kruijs mobiliseerde familie, vrienden en
kennissen en er stak een
wervelwind aan Stormchild-steunbetuigingen op.
’Ik heb even onze pr-afdeling aan het werk gezet’,
mailde Hans nog, ongetwijfeld met een grijns van oor
tot oor.
Het scholierenbandje van
De Kruijs is met meer dan
honderd stemmen inmiddels Rubberen Robbie,
Catapult, Earth & Fire en
The Shoes voorbijgesneld.
Stormchild bovenaan in de
Leidse Top 21, dat is natuurlijk net zo ongemakkelijk
als negentien keer Bløf in
de nationale Top 2000 en
Danny Vera op één. Slaat
nergens op. Maar ik heb het
over mijzelf afgeroepen,
door te fluks, en daardoor
weinig doordacht, die Leidse popverkiezing te opperen.
Nu hij zijn Stormchild zo
goed als zeker naar een
hitnotering heeft gelobbyd,
kan De Kruijs aan de bak.
Hij zal met z’n bandmakkers van weleer aan het
repeteren moeten slaan, om
straks op het Leidse Top
21-festival weer een
beetje te klinken als
pakweg veertig jaar
terug in The Jam
aan de 2e Binnenvestgracht.
Festival? Ja, dat
zie ik er wel
komen als de
boel in 2021 een
beetje gevaccineerd is. De
behoefte aan vertier
en muziek buiten de
deur speelt ook op bij de
oudere jongeren die The

Shoes met ’Don’t you cry
for a girl’ de Top 40 hebben
zien binnen denderen, die
Jerney Kaagman zagen
hupsen op ’Maybe tomorrow, maybe tonight’ en die
de ’Zes geiten’ van Rubberen Robbie in de stad hebben horen mekkeren.
Van diverse kanten is mij
inmiddels verzekerd dat de
Leidse Top zal uitmonden
in een festijn van luim en
weemoed, waarbij de grote
zaal van de nieuwe Vrijplaats aan de Middelstegracht als podium is genoemd, muziektempel
Gebr. de Nobel in de Marktsteeg alsmede het terras van
’t Theehuis in de Leidse
Hout, alwaar uitbater Bernard Stöxen zijn reputatie
van muziekregelaar hoog
zal willen houden.
Stemmen voor de Top 21
kan nog de hele week op
mijn Facebookpagina.
Benieuwd of De Kruijs met
z’n Stormchild nog een
beetje valt af te remmen.
Jaap Visser
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Leidenaars verhuizen vooral naar de Hofstad

Een Leidse
’community’
in Den Haag
Tussen Leiden en Den Haag is veel verhuisverkeer. Van alle nieuwe inwoners die
Leiden in 2018 kreeg, kwamen de meesten uit Den Haag. En andersom: van alle
Leidenaars die in 2018 verhuisden, gingen de meesten naar de Hofstad. Isadora
Kuiper was een van hen.
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Nina Eshuis

n.eshuis@mediahuis.nl

Ze had het allemaal wel een beetje
gezien in Leiden, zo aan het einde
van haar studietijd. Met drie vriendinnen woonde Isadora Kuiper (24)
in de Herenstraat. „Dat was heel gezellig, maar het huis was wel behoorlijk vies en slecht onderhouden. Leiden is leuk hoor, qua sfeer en
zo. Maar net iets te klein.”
Veel vriendinnen trokken naar
Den Haag, al vier meiden uit haar
jaarclub van studentenvereniging
Augustinus woonden er inmiddels.
Den Haag, waarom niet? Al bij het
eerste huis dat Kuiper bezichtigde
was het raak. Haar ouders wilden
wel garant staan voor de huur. Nu
woont ze samen met twee vriendinnen in het Haagse Valkenboskwartier.

Verhuisstromen
Het CBS analyseerde in
opdracht van de gemeente
Leiden de verhuisbewegingen
naar en vanuit Leiden in de
jaren 2017 en 2018. Alleen
volwassenen boven de 18 zijn
in de cijfers meegenomen.
In 2018 verhuisden er 6005
volwassenen binnen
Nederland naar Leiden.
Driekwart was tussen de 18 en
29 jaar oud. De meesten
kwamen uit Den Haag,
Amsterdam en Leiderdorp.
2400 van die nieuwe
Leidenaars waren student, zij
kwamen vooral uit Den Haag,
Amsterdam en Rotterdam. Er
trokken 230 mensen met een
jonge gezin naar Leiden,
hiervan kwam maar liefst 23,7
procent uit Amsterdam. Er
kwamen in 2018 260 nieuwe
65-plussers wonen, zij kwamen
vooral uit Leiderdorp,
Oegstgeest en Voorschoten.
Er verhuisden in 2018 6240
volwassenen uit Leiden naar
een andere Nederlandse
gemeente. Daarvan was meer
dan de helft tussen de 18 en
29. De meesten gingen naar
Den Haag, Amsterdam en
Leiderdorp. 1740 studenten
verhuisden uit Leiden in 2018,
34 procent van hen ging naar
Den Haag of Amsterdam. In
2018 trokken 405 personen
met jonge kinderen weg uit
Leiden, 35 procent van hen
ging naar Leiderdorp of
Oegstgeest.

Binnen een maand
Kuiper is niet de enige jonge Leidse
die naar Den Haag verhuisde. Sterker nog, Den Haag is de meest populaire gemeente voor Leidenaars om
naartoe te verhuizen. Dat blijkt uit
cijfers uit 2018 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tegelijkertijd kwamen in 2018 ook de
meeste nieuwe inwoners van Leiden
uit Den Haag. Vanuit Den Haag bekeken is het verband minder sterk.
Van alle Hagenezen die in 2018 verhuisden, ging bijvoorbeeld slechts 3
procent in Leiden wonen.
Het viel Kuiper mee om een woonplek te vinden in Den Haag. „Een
paar vriendinnen van me wonen alleen, van hen hoor ik ook dat het in
Den Haag makkelijker was om iets
te vinden in vergelijking met Leiden. De meesten hebben binnen een
maand iets gevonden in een leuke
wijk, in een mooi huis met een goede prijs. En mijn vriendinnen in Leiden zeggen allemaal: het is superduur en er komt bijna nooit iets
moois vrij. In Leiden zijn de huizen
vaak ook net iets minder goed onderhouden.”
Uit cijfers van huurwebsite Pararius blijkt ook dat de gemiddelde
huurprijs per vierkante meter in
Den Haag lager ligt dan in Leiden.
In de Hofstad betaalde je in juni
2020 gemiddeld 16,20 euro per
maand per vierkante meter, net onder het landelijke gemiddelde van
16,70 euro. In Leiden ligt dit bedrag
op 17,80. In Amsterdam is de huurprijs per vierkante meter het hoogst,
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daar betaal je gemiddeld 23,10 euro
per maand.
Ook voor Leidse koopwoningen
betaal je gemiddeld iets meer per
vierkante meter: 3.590 euro, wijzen
cijfers van Huizenzoeker uit september 2020 uit. In Den Haag ben je
ongeveer honderd euro per vierkante meter goedkoper uit. Makelaars
zien trouwens dat Amsterdammers
en Leiderdorpers de meeste Leidse

huizen kopen. Op een derde plek
staat Den Haag, blijkt uit cijfers van
de NVM.

Even wennen
Het was voor Kuiper wel even wennen, de stap van Leiden naar Den
Haag. „Leiden was de eerste stad
waar ik ging wonen toen ik wegging
uit Hoofddorp, waar mijn ouders
wonen. Ik ken die stad op mijn

Isadora Kuiper: ,,Elke donderdag als ik op het station sta denk ik: het was echt zo leuk hier.’’

duimpje. Nu moet ik steeds opzoeken hoe ik het beste kan fietsen. En
het is ook wel echt groter dan Leiden. Ik fiets nu bijvoorbeeld bijna
twintig minuten naar het station.”
Sinds oktober woont Kuiper in Den
Haag, dus ze heeft ze stad nog niet
in volle glorie kunnen ontdekken.
„Sinds wij er wonen, is alles weer in
lockdown. Ik heb nog niet echt leuke dingen kunnen doen.”

Community
Leiden is wel ’degelijker’ dan Den
Haag, merkt Kuiper. Laatst zat ze op
de fiets en sneed ze iemand af, meteen kreeg ze een nare ziekte naar
haar hoofd geslingerd. „Dat zou in
Leiden nooit gebeuren, zoiets heb ik
daar nog nooit meegemaakt.” Gelukkig hoeft Kuiper haar vrienden
uit Leiden in Den Haag niet te mis-

sen. Ze heeft in haar nieuwe woonplaats zelfs nog geen nieuwe mensen leren kennen. Alle Hagenaars
die ze ziet, kent ze uit haar studententijd in Leiden. „We zijn een soort
community”, lacht ze. „De mensen
die ik vanuit Leiden ken en die nu
ook in Den Haag wonen, spreek ik
nu veel mee af. Je zoekt elkaar toch
op.” Eens per week komt Kuiper nog
in Leiden, vanwege haar werk. Ze

TACO VAN DER EB

begeleidt kinderen met een psychische stoornis. „Elke donderdag als
ik op het station sta denk ik: het was
echt zo leuk hier. Leiden is zo’n
mooie stad, ik heb er zo genoten. Ik
mis Leiden wel, maar ik mis het
steeds iets minder.”
Dit artikel werd mede mogelijk gemaakt door financiële steun van
het Leids Mediafonds.

