
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Leiden
t.a.v. afdeling Sociaal en Economisch Beleid,
 mw. Van Es

 Geacht college,

 In aansluiting op het bericht dat Prof. Blom aan u schreef in zijn capaciteit van o.a. voozitter van de 
Historische Vereniging Oud Leiden, moge ik u vanuit het bestuur van HVOL nog het onderstaande 
doen toekomen als reactie op de concept-Erfgoednota.

 1.      In de concept-nota wordt ruim aandacht besteed aan de 'grote' musea van Leiden. Terecht, 
Leiden kan trots zijn op zijn musea. Maar enige aandacht voor de ‘kleine’ verzamelingen lijkt op zijn 
plaats, ook al omdat daar soms lokale verbintenis in zit: zie Wevershuis.
 ‘Kleine’ musea en verzamelingen kunnen een extra dimensie geven aan de kracht van de grote 
instellingen: de manen van de planeten. Helaas is het Wagenmakersmuseum ter ziele en werd 
afscheid genomen van het Pijpenkabinet, het Modelbouwmuseum en van de collectie drukpersen. 
Een actief beleid t.a.v. kleine musea en verzamelingen zou op zijn plaats zijn.
> In dit kader: er is in het verleden sprake geweest van een ‘Leids’ museum, waarin de lokale 
geschiedenis (ook of anders dan bij De Lakenhal) aan bod kon komen. Denk hierbij o.a. aan 
de collectie over 3 oktober (ook buiten de Lakenhal). Een versterkte aandacht voor de lokale 
geschiedenis kan belangrijk bijdragen aan de steun vanuit Leiden en de bevolking. (zie 3.3 doel 1).

 2.      In 5.3 (doel 9) zou nog sterker kunnen en moeten worden ingezet op de uniforme ‘verkoop’ 
van Leiden en alles wat de stad te bieden heeft. Het ‘oplijnen’ van alle betrokkenen bij de verkoop en 
pr van de stad verdient nog meer aandacht, waardoor het beeld voor buiten (en overigens ook voor 
binnen) versterkt wordt. Dit geldt niet voor het erfgoed alleen, maar in brede zin.

 3.    In de nota (4.4., doel 5) wordt terecht veel aandacht besteed aan de waarde van drijvend 
erfgoed, maar er zou ook iets gezegd moeten worden over drijvende zaken die afbreuk doen aan 
Leids erfgoed, zoals lelijke woonarken en een overvloed aan moderne sloepen en andere vaartuigen 
die onze historische walkanten en monumentale gevels bederven / aan het zicht onttrekken. Het 
gaat hier dus niet om varend erfgoed maar om stilliggend drijvend erfgoed. De gemeente zou eind 
vorig jaar een nota over Leiden en het water uitbrengen, maar die nota laat voor zover wij weten nog 
op zich wachten. In de Erfgoednota zou dit aspect niet mogen ontbreken.

 4.    Leidse hofjes zijn niet alleen bouwkundige parels in het fysieke historische karakter van de stad, 
maar ook vertellen zij veel over de sociale en economische geschiedenis van Leiden. Hieraan ware 
aandacht te besteden in de nota.

 5. Leiden kent ook een bonte verzameling  literair erfgoed. Deze draagt bij aan de beleefbaarheid 
van de stad voor bewoners en bezoekers. Ook hieraan ware aandacht te besteden.

 Met vriendelijke groet,
Gerard Kramer, vice-voorzitter Historische Vereniging Oud Leiden


