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De Boekenzolder is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten rond boeken. 
Boeken worden door burgers gratis aangeleverd en gratis weggeven. De Boekenzolder 
stimuleert de omgang met boeken, de contacten hierover tussen bezoekers, en draagt bij 
aan duurzaamheid door te voorkomen dat boeken worden weggegooid.

De Boekenzolder is vanaf de zomer 2011
toegankelijk voor publiek. Sindsdien heeft
een geleidelijke groei plaatsgevonden in
omvang, activiteiten en naamsbekendheid.

Het pand van de Boekenzolder is in oktober
2014 verkocht aan zelfbouwers om er
appartementen in te maken. De
Boekenzolder, en de overige projecten in het
pand, moeten er daarom uit. Hierdoor is het
jaar 2014 gekenmerkt door grote
onzekerheid, en door het zoeken naar een
andere ruimte. Eind 2014 was dat nog niet
gelukt.

De bezoekers

De Boekenzolder staat open voor iedereen, oud en jong, arm en rijk, Nederlands en niet-
Nederlands. Vanwege de verhuizing is het maximaal aantal boeken per bezoeker 
verhoogd van zeven naar tien. Men mag de boeken behouden, doorgeven of 
terugbrengen. Het is niet de bedoeling dat de boeken doorverkocht worden, dat is niet 
eerlijk tegenover de burgers die hun boeken in goed vertrouwen naar de Boekenzolder 
brengen in de verwachting dat anderen er weer plezier van hebben. Desondanks duiken 
onze boeken soms op bij handelaren en op Marktplaats. Dit blijft onze aandacht houden.

Organisaties (verzorgingshuizen, buitenschoolse opvang, vrouwenopvang e.d.) kunnen 
zoveel boeken meenemen als ze nodig hebben.

Dit jaar kwamen er nogal wat kleinere initiatieven in de stad op gang, zoals de mini-biebs. 
Sommige bedruipen zichzelf, andere komen (ook) boeken van de Boekenzolder halen. Ze 
zijn van harte welkom. 

Het aantal bezoekers loopt gestaag op. In het begin van het jaar kwamen er gemiddeld 
200 bezoekers per week die  800 à 900 boeken meenamen. De laatste maanden waren 
deze aantallen opgelopen tot 300 bezoekers en 1400 à 1700 boeken per week. De 
openingstijden bleven gelijk, 10 uur per week. Het aanbod van boeken groeit nog harder. 
Dit komt waarschijnlijk door onze groeiende naamsbekendheid en doordat mensen steeds 
minder plekken hebben waar ze met hun oude boeken naartoe kunnen en ze het niet over 
hun hart kunnen verkrijgen ze weg te gooien. Bovendien vinden veel mensen het een 
mooie gedachte om hun boeken gratis weg te geven.



De boeken

De Boekenzolder heeft rond de 60.000 boeken in voorraad. Boeken die te verouderd zijn 
(een oude belastinggids; oude softwareboeken; erg oude toeristische gidsen) of te zeer 
beschadigd, worden niet meer in de collectie opgenomen. Een groep vrijwilligers heeft een
cursus boekbinden/-repareren gevolgd om beschadigde maar nog waardevolle boeken te 
repareren.

De boeken zijn globaal ingedeeld  in: Nederlandse fictie en non-fictie, poëzie, 
(auto)biografie, kinderboeken. Engels, Frans en Duits zijn onderverdeeld in fictie en non-
fictie. Spaans, Italiaans, Arabisch. Koreaans en Scandinavische talen hebben eigen 
boekenkasten. Van andere talen is er minder voorraad; die zijn opgeborgen in kratten. De 
voorraad Amhaars, Tamil en Urdu is naar Borderline Books in Engeland gegaan, omdat er
in Leiden weinig vraag naar was.

Leerlingen van het Bonaventura College hebben een plattegrond van de ruimte gemaakt. 
Omdat de indeling nogal snel veranderde hebben wij deze niet meer op de website gezet.

Vrijwel alle boeken worden gebracht door particulieren. Daarnaast zijn dit jaar boeken 
aangeleverd door de WPG-uitgevers, uitgeverijen De Geus en Gottmer, en de 
boekhandels Van Rossum en het Fort van Sjako in Amsterdam.

Aan de muur hingen schilderijen van Lydia Luyten, Shirley Schilder en Maman Apko.

De vrijwilligers

Al het werk wordt gedaan door
vrijwilligers die zich zonder enige
geldelijke beloning met hart en ziel
inzetten om de Boekenzolder
draaiende te houden. Zij richten de
Boekenzolder in, halen boeken op bij
mensen die slecht ter been zijn, en
hebben zich dit jaar bijzonder
ingespannen op zoek naar een nieuwe
lokatie.

Er is een lijst van 30 vrijwilligers. Niet
iedereen is alle drie dagdelen dat de
zolder open is aanwezig. Gemiddeld zijn er 10 à 12 vrijwilligers per dagdeel.

Er zijn vrijwilligers van alle leeftijden. Er is verloop door gezondheidsredenen, andere 
verwachtingen van het werk of het vinden van (betaald) werk. In beginsel kan iedereen 
zich aanmelden als vrijwilliger. Er vindt dan een gesprek plaats met een bestuurslid over 
wat de wederzijdse verwachtingen zijn, en de vrijwilliger draait eerst een paar weken op 
proef mee om kennis te maken met de werkzaamheden en het team.



De vrijwilligers vergaderen over de praktische gang van zaken en maken afspraken over 
plaatsing, verwerking e.d. Ook is een aantal keren met het bestuur vergaderd over 
mogelijke toekomstige huisvesting. Drie keer is gezamenlijk gegeten.

De externe relaties

De Boekenzolder onderhoudt relaties met maatschappelijke en educatieve groeperingen.

Wij doen mee met het nieuwe initiatief van het Leidse Literaire Landschap.
We hebben deelgenomen aan het Zomerfestival van Libertas.
Voor het Couperus Genootschap  bewaren wij boeken van Couperus.
Wij hebben aan diverse verzorgingshuizen geleverd. Helaas kunnen wij onvoldoende aan 
de vraag naar grote-letterboeken voldoen.

We hebben de eerste boeken geleverd voor de Bockhorst Boekenkast, een wijkinitiatief. 
En voor het initiatief van de Kessler Stichting in Den Haag voor een Boekenkapel.

Voor het Leonardo da Vinci College, het Bonaventura College en het Stedelijk Gymnasium
leggen wij boeken apart voor hun leeslijsten.

We ontvingen twee keer kinderen van de buitenschoolse opvang die allen met een boek 
naar huis gingen.

Voor zover bij ons bekend zijn onze boeken gegaan naar Soedan, Indonesië en Suriname.

Voorstellingen en optredens

De reguliere openingstijden zijn dinsdag van 19-21 uur, donderdag en vrijdag van 13-17 
uur. Dit jaar is ook weer veel tijd gestoken in het organiseren van bijeenkomsten buiten de 
reguliere openingstijden om, in het bijzonder op de zondagmiddag.

De eerste weken van het jaar hebben wij veel energie gestoken in het voorbereiden van 
diverse acties voor het voortbestaan van de organisatie. Daarna zijn wij weer volop gaan 
organiseren.

De volgende 11 bijeenkomsten vonden plaats:

Zondag 13 juli,
middag over Nepal
door Marian Tabben

Dinsdag 26 augustus,
Snuffelen op de Boekenzolder
in het kader van het Libertas Zomerfestival

Zondag 31 augustus ,
Sessie Meditatieve ontspanning en visualisatie
door Ko Taffijn



Zondag 14 september, 
Bijeenkomst over sonnetten 
door de Leidse dichter Leo van Zanen

Zondag 21 september 2014, 
Liederen in de ger
door Helga Kruse, in het kader van de 
Geluksroute

Zondag 12 oktober
lezing over Nepal 
door Marian Tabben

Zondag 19 oktober
Meditatieve sessie
door Ko Taffijn

Dinsdag 21 oktober
kindermiddag in de herfstvakantie
door John Mierop

Zondag 26 oktober
Culturele middag over Zweden
door Jules Hellendoorn en Lena Ottoson

Zondag 16 november,
Meditatieve sessie, positief 
denken
door Ko Taffijn

Donderdag 20 november,
Voorverkiezing Leidse 
stadsdichter
georganiseerd door de jury voor het 
stadsdichterschap

Huisvesting

De onzekerheid rond de huisvesting heeft ons het hele jaar parten gespeeld en voor veel 
onrust gezorgd. Om de paar weken werden groepen potentiële kopers rondgeleid, werd 
het pand opgemeten. Het pand is gecontroleerd (en afgekeurd) op brandveiligheid, de 
bodem voor de ingang is gesaneerd. Half oktober werd bekend dat voldoende 
appartementen waren verkocht en de gemeente inderdaad tot verkoop zou overgaan. De 
huur van ons en van de overige  projecten in het pand werd opgezegd per 31 december 
2014. Dat was sneller dan we oorspronkelijk gedacht hadden.



In de tussentijd zijn wij veel panden in de stad langs gegaan, nog zonder resultaat. Ook 
Leidse architecten en reguliere bezoekers hebben met ons meegedacht. Wij hebben veel 
sympathie ontmoet bij onze bezoekers, die het allen ook heel pijnlijk vonden. 

Er wordt echter ook door een paar tweede handsboekhandelaren bij de gemeente 
geklaagd over oneerlijke concurrentie, omdat wij boeken gratis weggeven. Dit is een van 
de oorzaken dat de gemeente niet met ons mee wil denken over nieuwe panden.

Wel is er herhaaldelijk contact geweest met verschillende afdelingen van de gemeente. Op
26 juni bezocht wethouder Roos van Gelderen de Boekenzolder.

De Boekenzolder is per 1 januari 2015 dicht voor publiek. De boeken mogen van de 
gemeente nog even opgeslagen blijven, in afwachting van nieuwe huisvesting.

Publiciteit

Op de website www.boekenzolderleiden.nl worden alle relevante gegevens vermeld: 
jaarverslagen, aankondigingen en verslagen van voorstellingen. De Boekenzolder zit ook 
op facebook: www.facebook.com/deboekenzolderleiden

Op 10 april schreven wij in de rubriek De Doorgeefpen van de Leidse Stadskrant over de 
Boekenzolder.

Op 10 april schonk TV West aandacht aan onze huisvestingsproblemen. Dat leverde een 
aanbod in Den Haag op. Voor hetzelfde onderwerp waren wij een dag later op unity tv. In 
Leiden leverde dit niets op.

Een Leids architecten netwerk heeft een oproep van ons op LinkedIn geplaatst. Hierop 
werd onder meer door woningcorporaties gereageerd, maar resultaat leverde het niet op.

Op onze facebookpagina komen ook suggesties binnen.

In november en december werd in de Leidse pers, in het bijzonder in het Leidsch Dagblad,
aandacht aan ons besteed. Sleutelstad fm deed het op 18 november.

Vier keer kwamen onderzoekers en/of studenten mensen van de Boekenzolder 
interviewen.

Organisatie en bestuur

De Boekenzolder Leiden is een project van de Kittiwake Stichting.

De Kittiwake Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
28102778. 

Het banknummer is IBAN NL65 INGB 0009 3061 94 t.n.v. Kittiwake Stichting Leiden.

Het bestuur bestaat uit:



Sjaak van Rijn  voorzitter
Ilja Mottier  secretaris
Jac Dessens  penningmeester en webmaster
Jamal Tchiche  strategisch beleid
Ali en Ali  personeelsbeleid
Amina Marix Evans  verantwoordelijk voor Borderline Books in Engeland.

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen enkele financiële 
vergoeding.

Financiën

De inkomsten van de Boekenzolder
komen van donaties van bezoekers.
Deze donaties zijn dit jaar zoveel
mogelijk opgespaard omdat de
verhuizing wel kosten met zich mee
zal brengen. Het geld van de
donaties wordt verder besteed aan
onder meer kantoorbenodigdheden,
de eigen bijdrage aan cursus en
catering, transport van boeken,
technisch onderhoud van de zolder,
kosten van geldverkeer en internet.
Er is subsidie verkregen van het
WOZ-fonds en het Drucker Fonds voor de voorstellingen en de cursus boekbinden. De 
gemeente Leiden stelde tot nu toe de zolder om niet beschikbaar. Dit was het laatste jaar 
dat we in deze luxe situatie verkeerden, en we zijn de gemeente hier dankbaar voor. Voor 
de toekomst moeten we naar een ander verdienmodel.


