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Dat is niet iets van vandaag of
gisteren. De stad kent volgens de
burgemeester al een heel lange
traditie van compassie, van mede-
dogen en zorg voor de zwakkeren.
,,Al in de middeleeuwen zie je dat
het stelsel van liefdadigheid in de
stad wijdverbreid is. Veel instellin-
gen van de moderne devotie waren
hier gevestigd. En waar heel veel
steden een burgerweeshuis had-
den, stond het weeshuis in Leiden
open voor een bredere doelgroep.
Het weeshuis was dan ook heel
groot, maar dat hebben ze altijd
overeind weten te houden. Goed,
daar zat ook wel wat eigenbelang
in: het weeshuis leverde goedkope
arbeidskrachten voor de lakenin-
dustrie...’’

Jezelf op de kaart zetten als stad
die compassie hoog in het vaandel
heeft, brengt verplichtingen met
zich mee. In ieder geval de ver-
plichting om beleid dat niet uit
lijkt te blinken in compassie heel
goed uit te leggen. Lenferink:
,,Maar ik zie het zeker niet als een
last. En het is ook niet zo dat het

alle facetten van iedere beslissing
definieert.’’

Neem de bezuinigingen op de
opvang voor uitgeprocedeerde
vluchtelingen. ,,Ik vind dat we
daar een goed verhaal bij hebben.
Na lang onderhandelen hebben de
gemeenten en het Rijk een goed
akkoord gesloten. Daarin wordt
uitgegaan van een individuele
benadering, precies zoals wij altijd
hebben gewild. Het zijn van com-

passiestad betekent ook niet dat we
geen ongemakkelijke besluiten
nemen. We moeten het dan alleen
zo goed mogelijk doen, met zo min
mogelijk effecten.’’

De belangrijkste reden dat Lei-
den volgens Lenferink het predi-
caat ’compassiestad’ met trots mag
voeren, is niet het beleid van het
gemeentebestuur, maar het gedrag
van de inwoners. ,,Als je kijkt hoe-
veel vrijwilligers er hier actief zijn,

dat vind ik prachtig. Toen in 2015
de eerste 250 vluchtelingen binnen
kwamen, hadden we binnen twee
dagen 7000 vrijwilligersactivitei-
ten. En indertijd met Benno L. was
ik apetrots dat Leidenaars zeiden:
wij gaan contact met hem onder-
houden, omdat anders het risico te
groot is dat hij weer de fout in
gaat. Dat was geen gemakkelijk
onderwerp en hij was geen makke-
lijke man om mee samen te wer-

ken. Dat er dan toch mensen zijn
die zich om hem bekommeren,
vind ik fantastisch.’’

Vanuit het perspectief van com-
passie is het een bedreiging dat
Leiden door de enorme waardestij-
ging van de huizen steeds meer een
stad voor de rijken wordt. ,,Daar
moeten we ook voor oppassen. Dat
past niet bij de stad. Het is daarom
goed dat de de raad sterk hecht aan
de voorraad sociale woningbouw,
en dat er de komende jaren flink
wordt bijgebouwd in die sector.
Dat vind ik terecht, hoewel de
grootste problemen zitten bij de
groep daar net boven. En ik zou
niet weten hoe we dat op moeten
lossen.’’

Compassieprijs
Volgende week betekent compassie
vooral feest. Komende dinsdag,
precies tien jaar na de onderteke-
ning, is er een feestelijke bijeen-
komst in het stadhuis met onder
anderen rabbijn Awraham Soeten-
dorp, één van de opstellers van het
handvest. Bij die gelegenheid zul-
len zo’n zestig Leidse organisaties,
waaronder de universiteit en de 3
October Vereeniging, hun handte-
kening zetten en wordt de ’com-
passiekaart’ van Leiden gepresen-
teerd - een kaart ’compassievolle
activiteiten’ - zichtbaar gemaakt.

Een dag later wordt er in het
Kamerlingh Onnes Gebouw een
symposium gehouden over dertig
jaar kinderrechten waarbij ook het
Leids Jeugdlintje en de landelijke
compassieprijs worden uitgereikt.
Op donderdag ten slotte staat in
Museum De Lakenhal de uitrei-
king van de Rembrandt en Com-
passieprijs op het programma.

Compassiestad ’omdat het bij ons past’
Ruud Sep

Burgemeester Lenferink in de opvang voor uitgeprocedeerde vluchtelingen. ARCHIEFFOTO HIELCO KUIPERS

Hoewel de herbouw in Amstelveen-
Bovenkerk nog niet is gestart, is de
gemeenschap misschien wel hechter
dan ooit. „Door wat je samen hebt
meegemaakt, maar ook doordat je
samen wilt verder gaan. Je hebt ook
een gezamenlijk belang: dat de kerk
wordt teruggebouwd.”

De kerk is een 140 jaar oud rijks-
monument. Twee dagen na de

brand liet het ministerie al weten
dat het gebouw die status houdt en
herbouwd moet worden. Daardoor
lijkt de toekomst duidelijker dan in
Hoogmade. De kerk is daar niet mo-
numentaal en nieuwbouw achter de
toren, die net als in Amstelveen re-
delijk overeind is gebleven, wordt
als één van de opties gezien.

Jongerden: „Omdat de verzeke-
ring niet alles dekt en we willen dat
de kerk duurzamer wordt wat mate-
riaalgebruik, verwarming en elek-
triciteit betreft, hebben we wel ac-
ties op poten gezet. Zo hadden we
een kerstmarkt-met-kerstverhaal en
verkochten we 10.000 chocoladere-
pen met daarop de afbeelding van
de kerktoren.” Per reep leverde dat
de kerk drie euro op.

Net als in Hoogmade, waar mor-
gen een dienst is in de school, kwa-
men de gelovigen in Amstelveen de
zondag na de brand alweer bijeen.
„Al zat er bij ons, doordat de brand
op zaterdagavond was, veel minder
tijd tussen.” De maandag erop zag
de pastoor hoe vrijwilligers compu-
ters en beeldschermen van de pasto-
rie naar hetzelfde wijkcentrum til-
den waar de dienst was gehouden en
na afloop een kop koffie was ge-
schonken. „Ik wist toen zeker: we
gaan door. We laten ons niet kisten
en laten elkaar niet vallen.”

Sterker nog, ook lotgenoten el-
ders worden gesteund. Zo ging een
steunbetuiging naar Parijs na de
brand in de de Notre-Dame en naar
Hoogmade, na de brand daar. „Want

die beelden maken veel gevoelens
los. Gevoelens van herkenbaarheid,
maar ook van betrokkenheid.” Het
bleef niet bij een e-mailtje, ook via
de kerksite wensen de Amstelveners
’de geloofsgemeenschap, de omwo-
nenden en alle betrokkenen heel
veel sterkte en saamhorigheid toe’. 

Omdat hij weet dat je de eerste
week na zo’n brand ’wordt geleefd’,
heeft Jongerden nog geen contact
gezocht met collega Jack Glas. „Dat
wil ik volgende week doen. Ik zal
dan zeker aanbieden een gesprek te
hebben of om ervaringen te delen.” 

Van zijn ’eigen brand’ weet hij dat
die lang doorwerkt. „Er zit ook nog
steeds geen dak op. Wel zijn de mu-
ren afgedekt met zeilen, maar beter
wordt het afgebrande gebouw daar

niet van. Juist dan komt het erop aan
om, zoals collega Glas vlak na de
brand al zei, de gemeenschap bij el-
kaar te houden.”

Paul van der Kooij

’Blijf vooral positief na een brand in je kerk’
Zo is komende week grondig on-
derzoek nodig, vanaf water en op
land. Vorig jaar werd al geconsta-
teerd dat de brug tussen Langeweg
en Noorderhemweg zo is aangetast
door betonrot dat die binnen drie
jaar vervangen moet worden, nu
laat de gemeente Kaag en Braassem
verder kijken langs de route.

Op maandag worden boringen in
het wegdek gedaan, op dinsdag en
woensdag wordt de onderkant van
bruggen onderzocht. Met water-
stralen wordt dan de wapening van
het beton in kaart gebracht. Tij-
dens een boring, die ongeveer een
kwartier duurt, houden verkeersre-
gelaars het verkeer tegen. Het
kijken vanaf de onderkant zorgt
voor geluidsoverlast en water dat
in mistvorm op de weg komt.

Omdat de geboorde delen in een
laboratorium onderzocht dienen te
worden, wordt pas volgend jaar
duidelijk hoe de weg ervoor staat

en welke acties nodig zijn. Tot
vorig jaar werkte de gemeente zo
dat ze pas in actie kwam bij proble-
men met een brug. Nu er bijna
vijftig oeververbindingen in de
gemeente tussen de veertig en
zestig jaar oud zijn en de Lange-
brug bij Oud Ade duidelijk maakte
hoe lastig en hoe duur een vervan-
ging kan uitpakken, wil de ge-
meente van alle bruggen weten wat

nodig is om ze goed te kunnen
beheren en te onderhouden. Maar
ook hoeveel ze kunnen hebben.

Toen de Noorderhemweg werd
aangelegd, hadden tuinders de
eilanden in gebruik. Die verruil-
den, rond die tijd, vervoer over
water voor vervoer over land. En
via ruilverkaveling kwam de grond
vrij voor de aanleg van de weg.
Inmiddels rukt ook in deze hoek

van de polder de woningbouw op.
Hier is, naast de Braassem, name-
lijk nieuwbouwwijk Braassemer-
land gedacht. Tuinders kunnen
zich aan de kant van de A4 concen-
treren. En wie de tulpenroute volgt
die over het vele water is uitgezet,
leert alles over de ’oude’ en de
’nieuwe’ tuinbouw in wat hét tul-
pendorp van de Randstad is gewor-
den.

Noorderhemweg was in de jaren ’60 de langste brug van Nederland

Unieke brug krijgt kwalen

De Noorderhemweg in Roelofarendsveen, die volgende week wordt onderzocht, is eigenlijk één brug.FOTO HIELCO KUIPERS

Maarten Wolterink

Roelofarendsveen ■ In zestig jaar
kan veel veranderen. Na de aan-
leg van de Noorderhemweg,
dwars over een reeks eilandjes,
meldden Veenders trots dat dit
de langste brug van het land is.
Ook boven slap veen rust de circa
één kilometer lange weg immers
op palen. En terwijl overal lange-
re bruggen verschijnen, begint
dit een zorgenkindje te worden.

Ze zat dicht tegen haar aangedrukt op de bij-
rijdersstoel, terwijl de snelweglampen tus-
sen Brasschaat en Breda boven haar hoofd
voorbij flitsten. Van de straat in Roemenië
via een opvanghuis naar een poppenhuisje
in de Professorenwijk: haar vier maanden
oude leven in een notendop.

Bij thuiskomst was er een korte ontmoe-
ting met de kat, die sinds dat moment boven
woont. Toen moest er een echte naam voor

haar komen, ten teken dat ze ook echt bij ons
hoort (en omdat we de gegeven naam Nina
niet geslaagd vonden). Een besluit dat bijna
verzandde in het democratiseringsproces
dat ons gezin al jaren doormaakt. 

Met haar postuur en blik van een babyher-
tje was Bambi lang favoriet, tot bij mij het
beeld doordrong van een grijzende man die
in Cronesteijn voortdurend ’Bambi! Bambi!’
roept. Het is Neela geworden.

Nu wanen wij ons in een parallelle samen-
leving. Waar ik dacht de buurt goed te ken-
nen, zie ik bij het uitlaten van onze adoptie-
hond ineens nieuwe gezichten. We begroe-
ten elkaar allemaal, net als motorrijders en
wielrenners. Hondenbezitters hebben ook
hun eigen internet, met bijvoorbeeld websi-
tes voor hondvriendelijke stranden in Italië.

En kennelijk is het onderschrift ’opruim-
plicht’ op het bord ’Losloopgebied’ niet goed

leesbaar, hoewel het gras aan de rijkere kant
van het water, in de Burgemeesterswijk,
daadwerkelijk groener is.

Op voorspraak van mijn vrouw hangt er in
huis intussen ook een puppycam, om te kij-
ken wat ze doet als ze alleen is (waar we haar
in moeten oefenen). Desnoods zetten hem
ook even aan als de kinderen alleen thuis
zijn, want dat democratiseren moet ook
weer niet te ver doorslaan.
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Robbert Minkhorst ■ r.minkhorst@hollandmediacombinatie.nl#Puppyspam

Leiden ■ Leiden viert de komende
week het feit dat de stad tien jaar
geleden als eerste stad ter wereld
het Charter for Compassion onder-
tekende, waarmee Leiden officieel
’compassiestad’ werd. En dat is
volgens burgemeester Henri Lenfe-
rink absoluut reden voor een feest-
je. ,,Niet omdat het een soort stem-
peltje ’goedgekeurd door de Ne-
derlandse Vereniging Van Huis-
vrouwen’ is, maar omdat het bij
ons past. Niet alleen bij het stads-
bestuur, maar vooral ook bij de
stad.’’

Hoogmade ■ „Neem de tijd om na
te denken hoe je verder gaat. En blijf
vooral positief.” Dat wil pastoor Eu-
gène Jongerden van de vorig jaar
september door brand getroffen St.
Urbanuskerk in Amstelveen zijn
lotgenoot in Hoogmade meegeven.

Paul van der Kooij 
p.van.der.kooij@hollandmediacombinatie.nl

De Amstelveense ’actiechocolade’.


