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Marketing

Nog honderd steden  Op de achter-
pagina staan voor de grap honderd 
plaatsen genoemd als nog te verschij-
nen edities. ‘Ik heb De Ziel van wel 
vastgelegd, maar niet vanuit het idee 
dat ik of wij als team de ziel van 
andere steden gaan beschrijven’, aldus 
de initiatiefnemer. ‘Het leuke en sterke 
van dit project is dat het door de 
bewoners zelf is gemaakt. Wat je wel 
ziet, is dat we echte bewonersparticipa-
tie voor elkaar kregen. Zo’n project 
zorgt voor cohesie binnen een stad. 
Dat kan een concept zijn waar het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken 

samen met de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten mee de boer op 
kunnen. We hebben dit project wel 
ingediend voor een citymarketingcom-
petitie. Citymarketing gaat niet alleen 
over toeristen lokken, maar ook over 
hoe je bewoners bij je eigen stad 
betrokken houdt.’

Spin-off  Van Oirschot en Van Alewijk 
gaan zelf geen andere steden beschrij-
ven. ‘We gaan hier met z’n allen niet 
heel rijk van worden’, zegt de beden-
ker. ‘Wat wel gaaf zou zijn, is als het 
opvolging krijgt. We kunnen uiteraard 

onze opgebouwde expertise aanbieden 
aan andere steden.’ 
Toch zijn er al interessante spin-offs: 
‘We kregen aanvragen van bepaalde 
organisaties om hun ‘ziel’ te beschrij-
ven.’ Van Alewijk: ‘Blijkbaar hebben 
we met De Ziel van wel iets losge-
maakt.’ De organisatie kreeg ook de 
nodige feedback, ‘veel enthousiasme, 
maar ook commentaar.’ Om een 
voorbeeld te noemen: ‘Rembrandt 
komt er volgens een aantal mensen 
veel te beperkt in voor. Ook zeiden 
mensen dat het opviel dat sport 
ontbreekt. Sport stond wel op ons 
lijstje, maar verviel, zoals wel meer 
onderwerpen. Wie weet is dat stof voor 
een deel 2.’ 
De Leidse muziekziel is ook gevonden. 
Initiatiefnemer Van Oirschot: ‘Het zou 
geweldig zijn als we in de Pieterskerk 
een concert konden realiseren met 
Armin van Buuren, de Leidse koren en 
Barry Badpak. Daar zou ik mijn energie 
wel in willen steken.’ PM

‘Tot de daadwerkelijke productie 
was het risico vrij beperkt’

Ook rondom de Leide-
naren Armin van Buuren 

en Jochem Myjer zie je 
sponsoren verschijnen. 

Getekend door Nicoline 
van Heemskerk.

Feedback gaf aan dat 
Rembrandt wel wat 
prominenter in beeld 
had mogen komen. 
In het boek is hij op 
0,5x0,5 cm afgebeeld.

Eline W. tekende Trix. De nieuwe publiekstrekker van 
Naturalis mocht niet ontbreken.

Burgemeester 
Henri Lenferink 
figureert in het 
voorwoord, 
getekend door 
Jonathan van 
Engelenhoven.
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