
Binnen 24 uur hebben 84 Leidenaars de online-petitie getekend
over buurthuis Matilo in de Zaanstraat. De opstellers willen dat

drie weggestuurde medewerkers mogen terugkeren.

84Cijfer van de dag

ondertekenaars Matilo-petitie

De Leidse bioloog Rinny E. Kooi

werkt aan een biografie van
Witte (1829-1917).Voor de boek-
presentatie zocht zij nakome-
lingen, onder meer via een op-
roep in deze krant. Twee af-
stammelingen zijn gevonden.
Eén van hen woont in Zeist.

Nazaten van Witte gevonden
Leiden " De Vrienden van de
Leidse Hortus hebben succes
gehad bij een speurtocht naar
nazaten van de 19de-eeuwse
hortulanus Heinrich Witte.

De gevel van het Leidse stadhuis aan de
Breestraat staat er al sinds 1597.Nu gaat hij
schuil achter steigers met doeken. Om de
hoek, in het Trouwstraatje, heeft de bou-
wer een bord neergezet. Op dat bord staat, dat hij het stadhuis
’duurzaam en toekomstbestendig’ gaat maken.
’Toekomstbestendig’ is een raar woord. ’Bestendig’ betekent ’be-
stand tegen’. Tot voor kort kwam je het alleen tegen in samen-
stellingen als ’hittebestendig’ en ’waterbestendig’. Dat kan: er
bestaan dingen die bestand zijn tegen hitte en tegen water.
Iets bestand maken tegen de toekomst kan niet, omdat de toe-
komst zich niet laat voorspellen. Het Leidse stadhuis was heel
toekomstbestendig tot het op 12 februari 1929 voor een groot
deel afbrandde. Dat die brand in de toekomst lag, was voor 12
februari 1929 niet bekend.
’Toekomstbestendig’ is een raar modewoord dat afkomstig is uit
de wereld van ambtenaren en organisatieadviesbureautjes die
orakelen over de noodzaak om ’wendbaar’ te zijn - in die wereld
heet dat omdeeenof andere redenagile -en ’in control’ en ’in te
spelen op onzekerheden’.
Een gebouw kan dat allemaal niet. Maar ambtenarentaal heeft
zijn intrede gedaan in de bouw. Een bord met de tekst ’De firma
Jansen bouwt hier een huis’, zul je niet meer tegenkomen.
Bij mij in de buurt wordt een fietsrotonde aangelegd. Van asfal-
teren en bestraten is daarbij geen sprake, lees ik in de brief die de
aannemer liet bezorgen. Na de sloop van het ou-
de kruispunt worden ’nieuwe verhardingsele-
menten aangebracht’.
Of die toekomstbestendig zijn?
De tijd zal het leren.

Aad Rietveld
a.rietveld@mediahuis.nl
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Dat blijkt uit een voorstel waarover
de gemeenteraad over twee weken
een besluit moet nemen.

De raad besloot twee weken gele-
den zelf de regie te nemen bij het
toestaan van bewoning van het kas-
teel en de omliggende gebouwen.
Burgemeester en wethouders wil-
den daar in de toekomst zelfstandig
over kunnen beslissen, de raadsle-
den eisten dat zo’n beslissing door
de raad moet worden genomen.

Voor het gemeentebestuur is al-
tijd officieel de lijn geweest dat er op
het Endegeestterrein niet mag wor-
den gewoond, maar inmiddels is
wel duidelijk dat eigenaar Ouden-
dal daar wel op aanstuurt. Op ande-
re manieren zou de eigenaar niet
voldoende kunnen verdienen aan
het gebied om het kasteel op de lan-
ge termijn overeind te houden.

Het kasteel zelf is blijkbaar niet zo

interessant om in te wonen. Ouden-
dal accepteert dat de raad het laatste
woord heeft als hij daarvan ooit wo-
ningen wil maken. Maar voor twee
bestaande bijgebouwen - het Weide-
paviljoen en het gebouw van de
technische dienst - en de geplande
forse nieuwbouw ten westen van het
technische-dienstgebouw ligt dat
anders. Toestemming voor bewo-
ning van die gebouwen moet van de
ontwikkelaar eenvoudig en snel
door burgemeester en wethouders
kunnen worden gegeven.

Kaartenhuis
Wanneer Oudendal zijn medewer-
king intrekt, stort het hele kaarten-
huis in en kan bijvoorbeeld ook de
nieuwbouw van de Leo Kanner-
school op de plek van de oude Julia-
naschool niet doorgaan - ook in be-
zit van de ontwikkelaar, immers.

B en W hebben in de onderhande-
lingen die de afgelopen twee weken
zijn gevoerd ingestemd met de eisen
van de ontwikkelaar. ’lnmiddels
heeft de gemeente overeenstem-
ming bereikt met de ontwikkelaar/
eigenaar in een anterieure overeen-
komst’, schrijft het college hierover.
In die vertrouwelijke overeenkomst
is naast de sluipweg naar woning-
bouw onder andere ook de verkoop
van de Julianaschool geregeld. Pro-
bleem is alleen dat er in die overeen-
komst nu iets anders staat dan in het

raadsbesluit van twee weken gele-
den. Dat besluit moest daarom zo
snel mogelijk worden aangepast.
Want de tijd dringt. Om te voorko-
men dat Rivierduinen op een deel
van het Endegeestterrein dat Oegst-
geest vrij wil houden, toch mag gaan
bouwen, moest voor zondag het
nieuwe bestemmingsplan worden
gepubliceerd. Het stuk kwam giste-
ren beschikbaar. De door Oudendal
geëiste wijzigingsbevoegdheid is in
het nieuwe bestemmingsplan al
keurig opgenomen.

Hoewel het raadsvoorstel om de
weg naar woningbouw ook in de ge-
biedsvisie te vergemakkelijken
openbaar is, heeft verantwoordelijk
wethouder Peter Glasbeek de raad
donderdagavond vertrouwelijk bij-
gepraat. Door technische proble-
men was overigens een deel van die
vertrouwelijke vergadering live te
volgen via internet.

Maar op het moment dat de raads-
leden reageerden op het nieuws dat
ze het amendement dat ze twee we-
ken geleden unaniem hebben aan-
genomen straks weer moeten inslik-
ken, was de verbinding verbroken.
Daardoor is niet duidelijk of de ge-
meenteraad net als het college zal
buigen voor de oekaze van de pro-
jectontwikkelaar. Wel duidelijk is
dat de raad eigenlijk nauwelijks de
mogelijkheid heeft om iets anders te
doen.

Oudendal eist en krijgt
sluipweg naar woningen
Ruud Sep

Oegstgeest " Ontwikkelaar Johan
Oudendal weigert zich neer te leg-
gen bij de hoge drempel die de ge-
meenteraad van Oegstgeest twee
weken geleden opwierp voor het
toestaan van bewoning van drie ge-
bouwen in de buurt van Kasteel En-
degeest. Burgemeester en wethou-
ders zien geen andere mogelijkheid
dan tegemoet te komen aan de eisen
van de ontwikkelaar.

Kasteel Endegeest. FOTO HIELCO KUIPERS

Het is een uitzonderlijke periode
die velen zich nog lang zullen herin-
neren, stelt Erfgoed Leiden. En dus
is het belangrijk dat de gebeurtenis-
sen goed en zo volledig mogelijk

worden vastgelegd voor het nage-
slacht.

,,De sluiting van de terrassen
langs de Nieuwe Rijn, de stille bou-
levard in Noordwijk, de lege schap-
pen bij de Lisser supermarkt of de
erehaag bij een begrafenis. Maar ook
het niet naleven van de maatrege-
len, zoals de bezoeken aan de bol-
lenvelden’’, noemt Erfgoed Leiden
als voorbeeld. ,,Daarnaast zijn socia-
le initiatieven ontstaan met grote
samenhorigheid om elkaar te hel-
pen. Hierover wordt veel digitaal en
via sociale media gecommuniceerd,
maar ook worden briefkaarten ge-
stuurd en pamfletten opgehangen

in winkels. Deze informatie is het
bewaren waard en vormt straks de
herinnering voor later en een stukje
historie voor de nieuwe generaties.
We willen deze periode vastleggen -
hoe voelde het, klonk het, smaakte
het?’, aldus Ariela Netiv, directeur
van Erfgoed Leiden en Omstreken.

Foto’s, filmpjes, posters, flyers en
dagboeken... alles is welkom zolang
het bijdraagt aan het corona-archief.
Wie materiaal heeft en daarbij ach-
tergrondinformatie kan leveren,
kan dat via www.erfgoedleiden.nl/
corona aan Erfgoed Leiden doen
toekomen. Voor vragen: coro-
na@erfgoedleiden.nl.

Gezocht: inbreng voor corona-archief
Binnert Glastra

Leiden " Het regionale archief Erf-
goed Leiden en Omstreken bouwt
aan een digitaal archief over de ge-
volgen van de coronapandemie in de
regio en roept daarvoor de hulp in
van het publiek. Informatie en
beeldmateriaal van alle opmerkelij-
ke of bijzondere momenten rond dit
thema is welkom.


