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De Boekenzolder ziet zichzelf als een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten rond boeken. 
Door de omgang met boeken te stimuleren, draagt de Boekenzolder bij aan de leesbevordering en 
bestrijdt zo ‘boekloosheid’. 

De Boekenzolder is vanaf de zomer van 2011 toegankelijk voor publiek. Het jaar 2013 kenmerkt 
zich door stabilisering en groei: stabilisering in de organisatie en werkwijze, die geleidelijk hun beslag 
krijgen, en groei in het aantal vrijwilligers en aangeboden boeken, en in naamsbekendheid. 

 

Bezoekers 

De Boekenzolder staat open voor 
iedereen, jonge en oude bezoekers, arme 
en rijke, Nederlandstalig en niet-
Nederlandstalig. Per keer kunnen 
bezoekers zeven boeken meenemen. Men 
mag ze behouden, doorgeven, of 
terugbrengen. Het is niet de bedoeling om 
de boeken door te verkopen: dat is niet 
eerlijk tegenover de mensen die boeken 
aanleveren en verwerken.  

Desondanks moeten wij constateren dat 
boeken van de Boekenzolder soms 
opduiken bij handelaren of op Marktplaats. 
Dit is een punt van blijvende aandacht. 

Organisaties (verzorgingshuizen, buitenschoolse opvang, vrouwenopvang, daklozenopvang, 
gevangenissen, enz.) kunnen zoveel boeken meenemen als ze nodig hebben. 

Een telling in de laatste maanden van het jaar liet zien dat er gemiddeld 80 à 100 bezoekers per week 
komen die tussen de 600 en 900 boeken meenemen. Het aanbod van boeken overstijgt echter het 
aantal boeken dat wordt meegenomen! 

 

De boeken 

De Boekenzolder heeft gemiddeld 60.000 boeken in voorraad. Boeken die te verouderd zijn (een 
oude belastinggids; oude softwareboeken; oude toeristische gidsen) of te zeer beschadigd, worden 
niet meer in de collectie opgenomen.De boeken zijn globaal opgedeeld in: Nederlandse fictie en non-
fictie, poëzie, (auto)biografie, kinderboeken. Engels, Duits en Frans onderverdeeld in fictie en non-
fictie. Spaans, Italiaans, Arabisch en Scandinavische talen hebben eigen boekenkasten. Van andere 
talen is er minder voorraad (Turks, Perzisch, Urdu, Oost-Europees, Japans e.d. ); die zijn 
opgeborgen in kratten.  

Leerlingen van het Bonaventura college hebben een plattegrond van de ruimte gemaakt. 

De meeste boeken worden gebracht door particulieren. Daarnaast zijn dit jaar boeken aangeleverd 
door diverse uitgeverijen: de WPG-uitgevers Querido, Nijgh & Van Ditmar, Athenaeum-Polak & 
Van Gennep, Leopold & Ploegsma. Hiernaast De Arbeiderspers, Uitgeverij Balans, Uitgeverij De 
Bezige Bij en Thomas Rap, Zwijsen, Standaard Uitgeverij en AW Bruna boeken. Voorts door De 
Geus en door Gottmer. 

 



Het Fort van Sjakoo, een boekhandel in Amsterdam, functioneert voor ons als depot voor boeken uit 
de Amsterdamse regio. 

De eerste helft van het jaar hingen schilderijen van Lydia Luyten aan de muur, de tweede helft van 
Shirley Schilder. 

 

Vrijwilligers 

Er is een gestage toename van het aantal vrijwilligers. De lijst telt nu rond de 30 personen. Niet 
iedereen komt alle drie dagdelen dat de zolder open is. Gemiddeld zijn er 12 à 14  vrijwilligers per 
openstelling op de zolder aanwezig. 

Er zijn vrijwilligers van alle leeftijden, van 20 tot 75 jaar. Er is verloop doordat mensen betaald werk 
vinden, vooral de jongere vrijwilligers. Hier zijn wij blij mee. Wij proberen werkzaamheden op de 
Boekenzolder zo in te richten dat vrijwilligers er ervaring kunnen opdoen waar ze ook in de rest van 
hun leven iets aan hebben. 

De vrijwilligers vergaderen als groep over 
de praktische gang van zaken- verwerking 
en plaatsing van de boeken, taakverdeling 
e.d. Er is drie keer vergaderd, en twee 
keer is gezamenlijk gegeten. 

De groep vrijwilligers was op 7 december 
genomineerd voor de Co Verhoogprijs 
voor vrijwilligers. Deze nominatie na pas 
twee jaar functioneren is als een grote eer 
ervaren. 

 

Externe relaties 

De Boekenzolder heeft een intensieve ‘werkrelatie’ met een aantal vaste groeperingen. 
 Personeel van de mediatheek van het Bonaventura college bezoekt de zolder regelmatig.  

Vrijwilligers leggen boeken voor hen apart, op basis van zoeklijsten. 
 De mediatheekbeheerder van het Vlietland college is dit jaar voor het eerst langs geweest en is 

met een verzameling Engelse boeken vertrokken. 
 Het Louis Couperus Genootschap uit Den Haag hebben wij ook weer regelmatig van Couperus-

boeken kunnen voorzien. 
 Voor particulieren met een bijzondere boekenwens worden waar mogelijk boeken gezocht en 

apart gehouden. 
 Soms worden er bijzondere vondsten gedaan. Zo hebben wij de facsimile-uitgave van het 

handgeschreven eerste hoofdstuk van Het verdriet van België van Hugo Claus gegeven aan het 
Letterkundig Museum in Den Haag. 

 

De Boekenzolder ontvangt mensen voor stages en doe-activiteiten, zoals: 
 voor zes maanden een Somalische inburgeraar; 
 leerlingen van het Bonaventura college, voor het thema ‘duurzaamheid’; 
 leerlingen van het Stedelijk Gymnasium; 
 studenten van de anderstaligen-opleiding van het Leonardo da Vinci college; 



 een groep kinderen van de buitenschoolse opvang; 
 op individuele basis twee studenten. 
 

De Boekenzolder biedt gastvrijheid aan maatschappelijke groeperingen met verwante doelstellingen 
die incidenteel of voor een bepaald project willen vergaderen, zoals: 
 De filmploeg voor de  film van de wijkvereniging Tussen de Rijnen; 
 een schrijfgroep kwam in het kader van National Novel Writing Month in november 5 maal 

bijeen; 
 netwerkbijeenkomst van De Reizende Ontmoeting, mensen op zoek naar inspiratie; 
 culturele avond van en voor studenten literatuurwetenschap en studievereniging Maktub.  
 

Voorstellingen en optredens 

De reguliere openingstijden zijn: 
dinsdagavond van 19-21 uur, 
donderdagmiddag van 13-17 uur, 
vrijdagmiddag van 13-17 uur. Dit jaar is veel 
energie gestoken in het organiseren van 
bijeenkomsten buiten de reguliere 
openingstijden om. Een belangrijk doel 
hiervan was om een nieuwe groep bezoekers 
aan te trekken, op de zondagmiddag, en 
kinderen op de woensdagmiddag. 
 
De volgende voorstellingen vonden plaats: 
 
12 mei 
Optreden van drie Leidse dichters, Leo van Zanen, Susanne Metaal en Jaap Montagne. Zij lazen voor 
uit eigen werk, met muzikaal optreden van singer-songwriter Xavier Baudet.Er kwamen rond de 40 
bezoekers. 
 

18 mei  

Russische avond 
Bij de buren van de Vrijplaats werd een 
avond over Russische cultuur en muziek 
georganiseerd. Voor de gelegenheid werd 
hun boekenkast door ons gevuld met uit 
het Russisch vertaalde boeken. 
 
 
9 juni 
“Sporen in het zand”, Arabische  poëzie 
Arabische gedichten uit de klassieke tijd 
en uit de 20e eeuw werden voorgelezen, in 
het Arabisch en in Nederlandse vertaling, 

door Hussein Tahhan en Julius Visser, met muzikale omlijsting door de uit Sudan afkomstige ‘ud-
speler Khalid Ali. Er waren rond de 35 bezoekers. 



14 juli 
Voorlezen en muziek voor kinderen. Drie 
muzikanten traden voor en met de kinderen 
op: Baba Jaga, Meneer Dinges  en Goof. 
In een speciaal opgezette tent werd 
voorgelezen door Harold Fonk, Marije 
Slangen  en Marian Tabben, telkens voor een 
groepje kinderen. Ook konden kinderen 
worden geschminkt door moeder en dochter 
Krul. 

Ondanks het grote aanbod aan activiteiten 
bleef het bezoek wat achter: er kwamen rond 
de 20 kinderen, met hun ouders. 
 
 

7 en 8 september 
Dit weekend werd in Leiden de 
Geluksroute georganiseerd, waarbij 
Leidenaars hun geluk delen met anderen 
door middel van optredens, workshops, 
theater e.d. Helga Kruse (‘Baba Jaga’) gaf 
beide dagen een “Geluksconcert”met haar 
nieuwe harp en draailier. 
 
 
14 september 
De Boekenzolder droeg bij aan de kinder-
activiteit van het cultureel festival Ypsylon 
bij de buren van de Vrijplaats. 
 

 
15 september 
Autoloze zondag in de stad. De 
Boekenzolder heeft de hele dag 
twee kramen beheerd aan beide 
zijden van de overdekte Koornbrug. 
Er zijn heel veel boeken 
meegenomen door verraste 
bezoekers, van wie velen van buiten 
Leiden. 
 
 
23 oktober 
Kindermiddag 
Al lang wordt er nagedacht over het 
openstellen van de Boekenzolder op 
de woensdagmiddag. Bij wijze van 
experiment is deze woensdag in de 
herfstvakantie aangegrepen om open te gaan, en ook voor te lezen Het was een succes door de 
komst van een hele groep van de buitenschoolse opvang. Individuele bezoekers kwamen er minder. 



20 november 
Kindermiddag van Unicef 
Ter gelegenheid van de Dag van de Rechten van de Mens organiseerde Unicef Leiden een 
woensdagmiddag voor kinderen. Ondanks de uitgebreide voorbereiding en publiciteit van Unicef 
leverde de middag nog minder bezoekers op dan in de herfstvakantie. 
 
 
21 december 
Fields of Wonder 
Deze theatergroep had een geluksroute door de wijk uitgezet, langs bijzondere gebouwen en 
originele kerstbomen. Ze kwamen ook op de Boekenzolder, waar enkele zangers van Mila hen 
ontvingen rond een uit boeken opgebouwde kerstboom. 
 
 
22 december 
Kerstconcert van Mila 
Zanggroep Mila, onder de 
bezielende leiding van Helga 
Kruse, bracht Oost-
Europese kerstliederen ten 
gehore. Met een koor van 13 
zangeressen en rond de 50 
toehoorders was de zolder 
meer dan gevuld. Het was 
gelukkig niet koud buiten, 
en met dikke truien en 
lekkere hapjes was het op de 
(onverwarmde) zolder goed 
te doen. 
 
 
Conclusie 
De Boekenzolder bouwt een gestaag groeiend netwerk van belangstellenden op voor de 
bijeenkomsten op de zondagmiddag. 
De kontakten met kinderen – en hun ouders- moeten nog meer opgebouwd worden. Wij gaan  in de 
toekomst pas weer kinderactiviteiten organiseren als we zeker weten dat er een groep 
belangstellenden is. 
 
 
Huisvesting 
 
De gemeente Leiden heeft besloten om van de fabrieksgebouwen waarin de Boekenzolder met nog 
andere groepen is gehuisvest een project voor zelfbouwers te maken. Dan moeten wij dus de zolder 
verlaten. 

Het hele jaar heeft deze schaduw over de toekomst al voor veel onrust gezorgd, door allerlei 
activiteiten rond het pand; opmetingen, bezoek van projectbureaus, bezichtiging voor geïnteresseerde 
bouwers. Uiteindelijk heeft de gemeente in oktober het project toegekend aan Woonfabriek Leiden. 
Deze groep heeft een jaar de tijd om definitieve tekeningen te maken. 

Als gevolg hiervan is de Boekenzolder zich aan het oriënteren op een nieuw onderkomen, ervan 
uitgaande dat 2014 het laatste jaar is dat de zolder nog beschikbaar is. 



Publiciteit 

De website www.boekenzolderleiden.nl breidt zich uit. Voorstellingen en andere aankondigingen 
worden op de eerste pagina vermeld. Verder vindt men er foto’s, verslagen, krantenartikelen. 
Op de website staan contactgegevens, via email en telefoon. 
De agenda wordt ook vermeld op de Facebookpagina 
https://www.facebook.com/deboekenzolderleiden 
 
De persberichten over de literaire en muzikale voorstellingen zijn over het algemeen goed 
opgenomen door de pers, zowel door het Leidsch Dagblad als door de huis-aan-huisbladen. 
Dat zorgt voor mooie publiciteit. 
 Op 5 januari verscheen een interview met de Boekenzolder op de website van het Leidsch 

Dagblad. 
 Op 28 januari publiceerde de Nieuwsbrief van Jekuntmeer een artikel over de Boekenzolder. 
 Op 22 maart maakte een student journalistiek een fotoreportage. 
 Op 8 juni sprak voorzitter Sjaak van Rijn bij radio Sleutelstad FM. 
 Op 13 juni publiceerde de universiteitskrant Mare een reportage over de Boekenzolder. 
 Op 15 september verscheen 

een artikel in de 
Mexicaanse krant El Sol de 
Mexico. 

 
Een vrijwilliger van de 
Boekenzolder verspreidt gratis 
boeken in de stad, bij 
studentenhuizen en andere 
plaatsen, als reclame voor de 
Boekenzolder. Dit jaar zijn 
9000 boeken verspreid. 
Sommige mensen zijn geërgerd 
of verward door ongevraagde 
post, maar veel anderen zijn er 
blij mee. 
De Boekenzolder levert boeken 
aan voor de Boekenboom van 
woonzorgcentrum 
Groenhoven/Topaz. 
 
 
Organisatie en bestuur 
 
De Stichting Kittiwake is de 
officiële overkoepeling, met 
onder zich organisaties als 
Borderline books in Engeland 
en in Nederland. Het 
Nederlandse project is nu de 
Boekenzolder Leiden. 
Stichting Kittiwake is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 2810 2778. 
Oprichtster Amina Marix Evans  en Sjaak van Rijn zijn hier bestuursleden. 
Het banknummer is IBAN NL65 INGB 0009 3061 94 t.n.v. Kittiwake te Leiden. 



Het bestuur van de Boekenzolder Leiden bestaat uit: 
 Sjaak van Rijn, voorzitter 
 Ilja Mottier, secretaris 
 Jac Dessens, penningmeester 
 Jamal Tchiche, lid 
 Ali el Ali, lid 
 
Het bestuur heeft dit jaar drie keer vergaderd, over boeken-en personeelsbeleid, financiën, en, 
belangrijk punt, de toekomstige huisvesting. 

 

Financiën 

Inkomsten van de Boekenzolder komen van donaties van bezoekers en van catering tijdens de 
voorstellingen. Dit jaar zijn geen subsidies aangevraagd bij sociaal-culturele fondsen. Dit is een 
bewust keuze geweest, om te zien hoever ‘cultureel ondernemerschap’ ons brengt.  
In 2013 was de opbrengst uit donaties 2.277,80.  
Hiervan is circa € 800 uitgegeven aan de culturele voorstellingen op de zondagmiddagen. 
Voorts wordt geld besteed aan onder meer kantoorbenodigdheden, transport van boeken, technisch 
onderhoud van de zolder, kosten van geldverkeer en internet. 
Op deze manier redden we het net.  
 
We moeten om financiële redenen afzien van het versturen van boeken naar buitenlandse scholen of 
bibliotheken, hoewel we hier regelmatig verzoeken voor krijgen.  
 
De gemeente Leiden stelt de Boekenzolder beschikbaar. Wanneer we door de verbouwing moeten 
verhuizen, moet waarschijnlijk op een ander verdienmodel worden overgegaan. 


