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Nieuwsbrief 28    1 november 2020 
 
 

Diogenes zoekt betrokkenen 
 

Van 1974 tot 1998 bestond naast de Stichting Diogenes Leiden de Vereniging van Vrienden van Diogenes. 
Op de pagina Diogenes door de jaren heen van de website van Diogenes wordt de geschiedenis van de 
vriendenvereniging in het kort beschreven. 
Na de opheffing van de vereniging heeft Diogenes geen vaste achterban meer. Wel verschijnt sinds 2015 
deze nieuwsbrief. Die wordt tegenwoordig verstuurd naar meer dan 400 mensen. 
 
Het bestuur van Diogenes wil de lezers van de nieuwsbrief die daar belangstelling voor hebben graag meer 
bij het werk van Diogenes betrekken. Dat hoeft niet per se te leiden tot de oprichting van een nieuwe 
vriendenvereniging. De betrokkenheid zou ook een wat lossere invulling kunnen krijgen. Belangstellenden 
die zich daarvoor aanmelden zouden bijvoorbeeld kunnen worden uitgenodigd om mee te denken over 
nieuwe projecten. Ook andere vormen van betrokkenheid zijn denkbaar. 
 
Diogenes krijgt graag suggesties voor manieren waarop de betrokkenheid van belangstellenden bij het werk 
van Diogenes vorm zou kunnen krijgen. 
Reacties kunnen worden gestuurd naar het adres voorzitter@diogenes-leiden.nl. 
 
 

Verduurzaming van Diogenes-panden 
 

door Marion van Dongen 
 
In Nieuwsbrief 22 stond een artikeltje over het actieplan duurzaamheid van Diogenes. Sindsdien zijn er weer 
nieuwe ontwikkelingen te melden. 
 
In 2019 is eerst een notitie over duurzaamheid vastgesteld en is een samenwerking gestart met Erfgoed 
Leiden en Omstreken. 
Er zijn in 2019 drie complexen doorgelicht: Hogewoerd 32A, B en C, Lokhorststraat 16 (de Latijnse School) 
en Nieuwstraat 49, 51, en 51A. Erfgoed heeft hiervoor een maatwerkadvies geleverd. Dit advies gebruiken 
we voor onze meerjarenonderhoudsbegroting en bij 
mutaties.  
Bij duurzaamheid hoort ook nog steeds dat we iets dat nog 
goed is niet vervangen door iets nieuws.  
 
Bij het gebruik van achterzetramen zijn we overgestapt op 
een nieuw type. Naast de gebruikelijke voordelen van 
betere isolatie en tochtwering bieden deze ramen ook een 
grotere transparantie vanaf buiten én, niet onbelangrijk: ze 
hebben een makkelijk te openen onderste deel waardoor 
het openen van de schuiframen makkelijk wordt. Uit diverse 
onderzoeken blijkt dat ventilatie van de ruimte een 
belangrijk aspect is van een goed leefklimaat. Deze ramen 
zijn onder andere toegepast bij een opknapbeurt van 
Hogewoerd 32C. 
 
Bij de Nieuwstraat is bij het vervangen van de ketel gelijk 
een ketel gekozen waarop in de toekomst aansluitingen 
mogelijk zijn van een warmtepomp of een zonnecollector. 

https://www.diogenes-leiden.nl/algemeen/diogenes-door-de-jaren-heen/
mailto:voorzitter@diogenes-leiden.nl
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In 2020 zijn we verder gegaan om alle Diogenespanden te bekijken op mogelijkheden voor duurzaamheids-
maatregelen. De afgelopen maanden zijn Lokhorststraat 20, Oude Rijn 102, Aalmarkt 5, 5a, 6 en 6a, 
Watersteeg 1-3 en Hogewoerd 30 bekeken. De adviezen volgen binnenkort. Dat betekent dat we nu van de 
35 eenheden er 23 hebben doorgelicht. Door de aanscherping van de coronamaatregelen hebben we de 
andere bezoeken nog even uitgesteld. 
 
Door een mutatie bij Lokhorststraat 20 konden we al meteen vrij simpele zaken oplossen zoals het beter 
sluitend maken van de voor- en de achterdeur en het creëren van een tochtsluis. In de toekomst zullen we 
bij meer huizen slimme tochtprofielen voor schuiframen en onderdorpels aanbrengen. Bij dit alles wegen we 
iedere keer af wat er kan bij monumentale panden. 
Het is nog even wachten op wat koudere dagen om daarnaast ook weer van ieder pand een warmtescan te 
maken. Op deze wijze kunnen we ook in de toekomst zien of de genomen maatregelen effect hebben. 
 
Diogenes heeft nagenoeg alle centrale verlichting vervangen door ledlampen met tijdschakelaars, maar 
bewoners kunnen ook zelf dingen doen. Voorbeelden zijn het gebruik van ledlampen en het toepassen van 
radiatorfolie. Als het goed is heeft iedere bewoner van Leiden een cheque van 70 euro ontvangen voor 
energiebesparende maatregelen in de eigen woning. 
 
 

Lokhorststraat 20 in oktober 2020 
 
In september en oktober is onderhoud uitgevoerd aan de woning Lokhorststraat 20. Kort voordat de nieuwe 
bewoners en hun intrek namen heeft het Diogenes-bestuurslid Hans van Dam foto’s van de woning 
gemaakt. Ze zijn te zien op de pagina Lokhorststraat 20 in oktober 2020 van de website van Diogenes. 
Hieronder enkele van de foto’s. 
 

 
Links het voorste deel van de begane grond. Daarnaast het achterste deel: de keuken en het uitzicht door 
het keukenraam op de tuin. 
 

 
Links de eerste verdieping aan de voorkant. Rechts het uitzicht op de Lokhorststraat.  

https://www.diogenes-leiden.nl/de-andere-panden/lokhorststraat-18-20-en-22/lokhorststraat-20-in-oktober-2020/
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Links foto’s van de trap naar de zolder. Rechts foto’s van de achtergevel en de gemeenschappelijke tuin. 
 
 

Afscheid van Hans van Klinken 
 
Hans van Klinken heeft besloten afscheid te nemen als bestuurslid van 
Diogenes. Hij vond dat het na een bestuurslidmaatschap van bijna tien 
jaar tijd wordt om zijn energie te gebruiken voor andere activiteiten. 
 
Hans is in januari 2011 toegetreden tot het Diogenes-bestuur en was een 
heel actief bestuurslid. Hij gebruikte zijn grote netwerk in de stad steeds 
ten dienste van Diogenes. Bijna zijn hele bestuursperiode vormde hij met 
enkele anderen de bouwcommissie binnen het bestuur. Hij deed ook veel 
andere dingen. Zo was hij in 2013 de hoofdauteur van het jubileumboek 
40 jaar Stichting Diogenes Leiden. In 2017 maakte hij het script voor een 
videofilm over de geschiedenis van de door Diogenes gerestaureerde 
panden. In het Jaarboekje 2020 van de Historische Vereniging Oud 
Leiden verschijnt een artikel van zijn hand over het Hogewoerd-project 
van Diogenes en in het bijzonder over de aangetroffen vondsten en bouwsporen uit het verleden. 
 
De andere bestuursleden vinden het een gemis dat Hans vertrekt. Hij heeft beloofd een aantal dingen waar 
hij mee bezig was af te ronden en zal Diogenes positief-kritisch blijven volgen. 
 
 

Een filmpje over Hogewoerd 63 en Piet Paaltjens 
 
Vanwege de coronamaatregelen konden de Open Monumentendagen dit 
jaar niet op de vertrouwde manier doorgaan. Als alternatief heeft de 
organisatie van de Leidse Open Monumentendagen tien drieminuten-
filmpjes laten maken waarin Leidse monumenten in het zonnetje worden 
gezet. In de filmpjes vertellen vrijwilligers die bij de monumenten 
betrokken zijn hun verhaal. De opnames en de techniek zijn verzorgd door 
leden van de Leidse Video en Smalfilm Liga (LVSL). 
 
Een van die filmpjes gaat over het kort geleden door Diogenes 
gerestaureerde pand Hogewoerd 63. Het is gemaakt door Nelleke 
Hovestreydt van de LVSL en de Piet Paaltjens-liefhebber Hans van der 
Veen. Van der Veen vertelt vooral over het verblijf van Piet Paaltjens in 
dat huis en over diens hospes Hendrik van Ewijk. 
Het filmpje is hier te bekijken. 
 
 

Reageren op de nieuwsbrief 
 
Als u wilt reageren op de nieuwsbrief, kunt u een mailtje sturen naar nieuwsbrief@diogenes-leiden.nl. 
Dat adres kunt u ook gebruiken om u aan te melden of af te melden voor het ontvangen van de nieuwsbrief 
of om een wijziging van uw mailadres door te geven.  

https://www.omdleiden-digitaal.nl/kijken/
https://www.omdleiden-digitaal.nl/kijken/
https://www.omdleiden-digitaal.nl/kijken/keuze-vrijwilligers/detailpagina-woonhuis-piet-paaltjens/
mailto:nieuwsbrief@diogenes-leiden.nl

