
BESCHEIDEN
STOLPERSTEINE OP
DE BREESTRAAT

De Duitse kunstenaar Gunter
Demnig begon in 1997 met het
leggen van de eerste Stolper-
stein in de Berlijnse wijk Kreuz-
berg. Inmiddels liggen er in heel
veel landen al Stolpersteine.
Stuk voor stuk herinneringen
aan de Holocaust in de Tweede
Wereldoorlog.

Struikelsteen
De Stolperstein wordt geplaatst
in de stoep voor het voormalige
woonhuis van het slachtoffer
van de Holocaust.
Een Stolperstein is een beton-
nen steen van 10 x 10 cm, met
aan de bovenkant een messing
plaatje waarin de naam, ge-
boorte- en overlijdensdatum en
de plaats van overlijden worden
gestanst.

Persoonlijk monument
Gunter Demnig gee� zo ieder
slachtoffer een persoonlijk
monument. Zijn mo�o is:
'EEN MENS IS PAS VERGETEN
ALS ZIJN OF HAAR NAAM VER-
GETEN IS'.
In Leiden zijn bij de Breestraat
161 bij Boekhandel de Kler vier
Stolpersteine gelegd voor: Ernst
Loeb, Jenny Loeb-Rose, Hans
Loeb en Herbert Loeb.

DE VREDEMAKERS
VAN LEIDEN BIJ HET

STADHUIS
De Leidse overheid riep in het
laatste kwart van de zes�ende
eeuw twee rechtbanken in het
leven die voor zover bekend op
dat moment uniek waren in de
Republiek: de schepencommis-
sie voor burenkwes�es en het
college van vredemakers.

De Vredemakers
Laatstgenoemde rechtbank,
opgericht in 1598, bestond uit
twee schepenen en een burge-
meester en was bedoeld voor
de beslech�ng van kleine zake-
lijke en persoonlijke geschillen
op allerlei gebied. Voortaan
waren geschilvoerende par�jen
verplicht om hun zaak eerst aan
het college van vredemakers
voor te leggen.

Media�on avant la le�re
De vredemakers velden
geen vonnis. Ze probeer-
den alleen de betrokke-
nen tot een akkoord te
bewegen. Pas wanneer
dit niet mogelijk bleek,
mochten par�jen een
proces voor de civiele
vierschaar beginnen.

HET SINT-
CATHARINAGASTHUIS
Het Sint-Catharinagasthuis was
een middeleeuws gasthuis (een
soort opvang- en verzorgings-
huis voor armen en thuislozen
en - met name na de middel-
eeuwen - ook ziekenhuis aan
de Breestraat in Leiden). Het
gasthuis werd in de 19e eeuw
verbouwd tot de Stadsgehoor-
zaal. De kapel van het gasthuis
aan de Breestraat bestaat nog
steeds en doet sinds de 17e
eeuw dienst als Waalse kerk.

Zorg voor kwetsbare groepen
Het Sint-Catharinagasthuis werd
vóór 1275 geves�gd en was
hiermee waarschijnlijk de oud-
ste instelling van sociale zorg in
Leiden. Het gasthuis was in
eerste instan�e een verblijf-
plaats voor arme vreemdelin-
gen (zoals pelgrims en bedel-
monniken) en verpleeg- en
ziekenhuis voor de arme zieken
van de stad.
Welgestelde burgers kochten als
provenier een woonplek in het
gasthuis voor hun oude dag.

Gevelsteen
Op de gevelsteen boven de
ingang van de Waalse kerk zijn
een rad met vilmessen en een
zwaard te zien, de a�ributen
van St. Catharina van Alexan-
drië.

Op zondag 29 september 2019
sluiten we in Leiden de landelij-
ke Vredesweek voor het eerst
af met een Vredeswandeling en
-wake.

Vanaf 12.30 uur kunt u uw wan-
deling beginnen die u langs een
aantal plekken zal voeren die
verbonden zijn met vrede en
gerech�gheid in het heden en
verleden van de stad Leiden.

Bij elke plek gee� deze krant u
wat gedachten, informa�e en
verhalen. Zo hebben we in een
korte wandeling toch diverse
face�en van vrede, verzoening,
gastvrijheid en gerech�gheid
verdeeld over diverse �jdvakken
in de geschiedenis van Leiden in
beeld willen brengen.
Hopelijk reiken de plekken en
verhalen u voldoende stof tot
bezinning en gesprek aan voor
uw Vredeswandeling in de aan-
loop naar de wake die om 14.00
uur start op het Stadhuisplein
van Leiden.

Wij wensen u een inspirerende
wandeling toe en hopen u te
mogen begroeten bij de afslui-
tende wake op het Stadhuis-
plein.

Ton Snepvangers
en Tamara Breton

Diaconaal Centrum
De Bakkerij

OORLOGSMONUMENT
BIJ MOLEN DE VALK

Leiden herdenkt sinds 1945 de
slachtoffers van de 2de wereld-
oorlog, maar kreeg pas in 1957
een oorlogsmonument. Tot die
�jd werden de herdenkingen
gehouden bij een eenvoudig
houten kruis bij het plantsoen
voor het Rijksmuseum van Vol-
kenkunde aan de Steenstraat,
waar in de oorlog een bom was
gevallen.
Op 31 januari 1956 werd de
‘commissie ter oprich�ng van
een oorlogsmonument’ geïn-
stalleerd. Het ‘Burgerijfonds’
zorgde voor een deel van het
benodigde geld. Een ander deel
werd bijeengebracht dankzij
een ini�a�ef van burgemeester
van Kinschot om elke burger 10
cent te laten doneren.
Als plaats voor het monument
werd de omgeving van molen
De Valk aangewezen. Het beeld
zou daar aan een drukke weg
staan, midden in het leven,
terwijl er op dezelfde plek rust
en ruimte gecreëerd kon wor-
den door een nieuw aan te
leggen plantsoen.
In juni 1956 werd de opdracht
gegeven aan Pieter Starreveld
uit Amersfoort. Hij maakte een
in medita�e verzonken vrou-
wenfiguur dat aarzelend een
stap naar voren neemt. In de
woorden van de beeldhouwer:
“Een terugblik, een s�lstaan,
een mediteren over de jaren
’40-45’ die achter ons liggen,
maar ook over heden en toe-
komst. In het staan van het
beeld moet ook een voortgaan
zijn uitgedrukt. De rechterhand
draagt een bloesemtak met
daar doorheen een duif: sym-
bool van liefde en vrede.”
Het is een bronzen beeld op een
natuurstenen voetstuk.
Op 4 mei 1957 vond de eerste
herdenking bij het nieuwe mo-
nument plaats.
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DE LEIDSE GLIBBER
BIJ DE LAKENHAL

In Museum de Lakenhal wordt
de geschiedenis van het Leids
Ontzet uitgebreid verteld. Daar
hoort ook het verhaal van de
Leidse glibbers bij.

Gladde glipper
De juiste naam is eigenlijk glip-
per, afgeleid van het werkwoord
glippen (wegvluchten). Aanvan-
kelijk betekende het dan ook
‘vluchteling’. Maar �jdens de
Tach�gjarige Oorlog werd het
gebruikt als schimpnaam voor
burgers en edelen die uit de
steden waren gevlucht en met
de vijand (de Spanjaarden)
heulden. Een glipper of glibber
was dus een collaborateur.
Het woord gaat terug op de �jd
van het beleg van Leiden in
1574 toen “foute” Leidenaars
overliepen naar de Spanjaar-
den. Tegenwoordig is het een
geuzennaam geworden.

Goed of fout
Jaarlijks viert de stad het Leids
ontzet op 3 oktober 1574. De
stad begon meteen dat jaar met
die tradi�e. De kern van het
feest was en is verbroedering
tussen alle Leidenaren. Dit
terwijl Leiden voor en �jdens
het beleg diep verdeeld was
tussen voor- en tegenstanders
van de Opstand. Wat in de ogen
van de een vaderlandslievend
was, vond een ander juist ver-
raad.

Verdeeld Leiden
Hoe hebben de burgers die
verdeeldheid overwonnen?
Leiden had zich in 1572 tegen
de zin van een deel van het
stadsbestuur en de burgerij
aangesloten bij de Opstand.
Een aantal van die dissidente
burgers, de zogenaamde glip-
pers, ontvluch�e de stad – zij
bleven trouw aan de Habsburg-
se landsheer, koning Filips II.
Hun huizen werden al snel in
beslag genomen. De meeste
werden toegewezen aan
Leidenaren die eerder hadden
moeten vluchten omdat hun

bezi�ngen in beslag waren
genomen door de Raad van
Beroerten, de rechtbank die de
Spaanse hertog van Alva instel-
de om de schuldigen aan de
Beeldenstorm van 1566 te be-
rechten.

Op zoek naar verzoening
Tegen de �jd dat de stad werd
ontzet, op 3 oktober 1574, was
bijna de hel� van alle Leidena-
ren gestorven. Een deel van de
burgerij verbleef nog steeds
buiten de stad, woedend over
de onteigening en gedwongen
reforma�e. Hoe moest men hier
tot verzoening komen? Kon er
hier echt worden vergeten? En
waarom haalde de stad dan
toch steeds herinneringen op
aan het beleg?

Vergeten
In 1946 beplei�e Winston Chur-
chill een ‘act of oblivion’, een
afspraak om het oorlogsverle-
den te vergeten. Nadat Duits-
land was ontwapend en de
schuldigen waren gestra�,
moest men het verleden de rug
toekeren om tot blijvende vrede
te komen.
Een soortgelijke gedachte vin-
den we terug in de Pacifica�e
van Gent van 1576. Toen spra-
ken de opstandige gewesten
Holland en Zeeland met de
andere Nederlandse gewesten
af dat alle vergrijpen en misda-
den ‘gesc[h]iet ter zaken van

den troublen tusschen den
ingesetenen van de provincien
(…) zullen vergeven, vergeten
ende gehouden zijn als niet
gesc[h]iet’.
De Pacifica�e betekende dat de
Leidse glippers terug konden
komen. Zij kregen hun bezi�n-
gen terug, op voorwaarde dat
zij een eed van gehoorzaamheid
aflegden.
De vergeetpoli�ek hield in dat
noch zij, noch degenen die het
beleg hadden doorstaan, elkaar
nog mochten aanspreken op
wat er was gebeurd. De onder-
linge verdeeldheid werd over-
wonnen door die te ‘overschrij-
ven’ met een nieuwe versie van
het verleden.

Een nieuw verleden
In Leiden wordt een verleden
herdacht waarin Leidenaren
nooit daders maar alleen slacht-
offers zijn. Geweld komt in dit
verhaal nooit van medeburgers
of geuzen, maar uitsluitend van
de ‘Spaanse’ vijand.
Alle Leidenaren, jong en oud,
rijk en arm, katholiek en protes-
tant, delen mee in dat slacht-
offerschap, dat weer een mooi
contrast biedt voor de ‘wonder-
baarlijke spijziging’ met broden
en vissen, o�ewel de haring en
het wi�ebrood die de geuzen
na het ontzet uitdeelden.

Bron: Judith Pollmann,
Universiteit Leiden 2015

DIACONAAL CENTRUM
DE BAKKERIJ

De Bakkerij is een interkerkelijk
hulpverleningscentrum in
Leiden. Haar werk gaat terug tot
1427 toen de huiszi�enmees-
ters van de St. Pancrasparochie,
de huidige Hooglandse Kerk,
het eerste pandje kochten aan
het Maredorp als opslagruimte
voor de bedeling aan “thuiszit-
tende armen” in Leiden.

Een rijke geschiedenis
Het pandje groeide in de loop
der jaren uit tot het Barbara-
gasthuis of “De Minnepot”,
waar maal�jden verzorgd wer-
den voor de armen van Leiden,
een gebouwencomplex dat zich
gaandeweg uitbreidde en later
onderdak zou bieden aan de
Armenbakkerij en het Graanma-
gazijn voor de Armen, het cen-
trale Huiszi�enhuis, het Soep-
huis en het College van Vrou-
wenkraammoeders of “Goe-
moers” (Goede Moeders) van
Leiden.
Een rijke geschiedenis aan de
meest uiteenlopende vormen
van hulpverlening aan kwets-
bare groepen in Leden.

Gideonsbende
De Bakkerij werkt vandaag de
dag vanuit de Leidse protes-
tantse en rooms-katholieke
diaconieën met een minimale
professionele kernorganisa�e
van twee diaconaal werkers en
twee projectmedewerkers in
een gebouw dat inmiddels on-
derdak biedt aan ruim 20 orga-
nisa�es en projecten met een
breed netwerk aan contacten.
Het is het recept van een
Gideonsbende: klein, wendbaar
en in staat om flexibel in te
spelen op nieuwe probleem-
velden en hulpvragen.

Kern van het werk
Kern van het werk van de diaco-
nieën in De Bakkerij is de acute
individuele hulp aan kwetsbare
groepen als dak- en thuislozen,
vluchtelingen, arbeidsmigran-
ten, ouderen in een dreigend
sociaal isolement, kinderen in
een achterstandssitua�e en
mensen in financiële proble-
men.
Zo doet De Bakkerij al weer
ruim 30 jaar dienst als kraam-
kamer en vliegwiel van talloze
nieuwe ini�a�even en organisa-
�es in Leiden.

DEFENCE FOR
CHILDREN IN HET

KINDERRECHTENHUIS

Defence for Children komt op
voor kinderrechten van alle
kinderen in zowel het binnen-
als het buitenland. Via hun
Kinderrechtenhelpdesk verle-
nen zij juridische steun aan
kinderen van wie de rechten
geschonden dreigen te worden.
Ze doen onderzoek en geven
voorlich�ng aan professionals,
ouders en kinderen. Ook beplei-
ten ze de borging van kinder-
rechten in wetgeving en beleid.

In het nieuws
Deze zomer was deze organisa-
�e nog in het nieuws toen de
gemeenten Leiden, Alphen aan
den Rijn en Almere weigerden
opvang te bieden aan een gezin
met vier jonge kinderen, waar-
onder een baby van zeven
maanden.

Verwijtbaar dakloos
Het Nederlandse gezin met
Somalische achtergrond keerde
onlangs terug uit het Verenigd
Koninkrijk. Ze klopten aan bij
Leiden, Almere en Alphen voor
opvang, maar werd overal
geweigerd. Volgens de gemeen-
te Alphen zou het gezin onvoor-
bereid zijn teruggekeerd.
Daarmee waren zij dus verwijt-
baar dakloos en kon Alphen hen
simpelweg niet opvangen.

Kinderen de dupe
Het op straat laten staan van
kinderen is echter in strijd met
interna�onale kinderrechten,
vond kinderrechtenorganisa�e
Defence for Children. Dat vond
de rechter in Almere ook. Die
gemeente moest het gezin dus
alsnog opvangen.


