
1 
 

Aan de Straatnamencommissie      Leiden, 13 december 2019 

Postbus 9100 

2300 PC Leiden  

 

Geachte commissie,   

De resultaten van onze enquête onder voornamelijk de leden van de PAL-wijkvereniging zijn binnen.  

Op basis daarvan, van onze toelichting op de enquête en nadere informatie, doen we nu een voorstel 

voor de nieuwe naam van het plein op het dak van de parkeergarage en voor het vóór het Kruytschip 

en de voormalige MeisjesHBS gelegen deel van de Garenmarkt. 

Wij doen die voorstellen omdat we de verwarring over de naamgevingen willen verminderen, omdat 

we de in het recente verleden begane vergissingen willen helpen herstellen en omdat we recht willen 

doen aan de historie van dit deel van de binnenstad. Een en ander hebben we uitgelegd in de 

toelichting bij de enquête. (Over de historie in het eerste deel en over de verwarring op de laatste 

pagina). Zie bijlage.  

 

Naam plein 

 

Enquête 

Er zijn 266 bruikbare reacties binnen gekomen. (Zie bijlage bij deze brief voorsamenvattende 

tabel)Daarvan zijn 218 reacties afkomstig van een uniek IP-adres. Samengevat is het resultaat 

alsvolgt. 

• De naam ‘Garenmarktplein’ krijgt zowel in aantal reacties als procentueel de hoogste score. 

D.w.z. 115 resp. 53 %van alle 218 reacties. Maar daarvan zijn ook 87 reacties tegen die naam 

• Voor de naam ‘Thorbeckeplein’ is 62 maal gekozen, maar relatief veel reacties (123) waren tegen 

deze naam 

• ‘Oosterlinghplaats’ en ‘Le Poole plein’ scoren niet hoog en krijgen veel tegenstemmers. 

• Vóór het behoud van de naam ‘Garenmarkt’ werd gekozen in 40 reacties. Daarnaast zijn ruim 20 

voorstellen voor andere namen ontvangen. 

• Als de overige 48 reacties die afkomstig zijn van eenzelfde IP-adres worden meegeteld, dan stijgt 

het aantal stemmen vóór de naam ‘Garenmarktplein’ (met 30) en Oosterlinghplaats (met 15). 

Voorstel  

• Ter voorkoming van verwarring, gelet op de geschiedenis van naamgevingen in deze en gelet op 

het uit de enquête gebleken draagvlak stellen we voor om het nieuwe plein op het dak van de 

parkeergarage de naam ‘Garenmarktplein’ te geven. 

• Het entreegebouw van de parkeergarage zou dan ‘Garenmarktplein 1’ als postadres moeten 

krijgen. 

• Om verwarring te voorkomen zou de naam ‘P-Garenmarkt’ die nu staat boven de entree van de 

parkeergarage (op de Korevaarstraat) moeten worden gewijzigd in ‘Garenmarkt-parkeergarage’. 

 

Garenmarkt- Kruitschip  

Enquêtes en nader overleg 

• Met het voorstel om de straatnaam ‘Kruitschip’ te veranderen in ‘Garenmarkt, Kruytschip’ is door 

108 reacties ingestemd. Maar daar staat tegenover dat 66 reacties (waarvan waarschijnlijk velen 

afkomstig uit het Kruitschip) tegen dit voorstel zijn. 
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• Naast de digitale enquête hebben we de bewoners van de Garenmarkt (de straat)en enkele 

direct omwonenden persoonlijk benaderd met een schriftelijke handtekeningenactie. Daaruit 

blijkt dat de overgrote meerderheid van hen er voorstander van is om juist de naam 

‘Garenmarkt’, te handhaven voor de straat die loopt van Steenschuur tot aan de Hoefstraat. 

• Uit een overleg met het secretariaat van uw commissie is gebleken dat de gemeente bij besluit 

van 20 febr. 2001 het gebouw Kruitschip een straatnaam heeft gegeven. De strook vóór het 

Kruitschip is toen dus niet van naam veranderd en is ‘Garenmarkt’ blijven heten. Het zou de 

gemeente sieren als zij daarover meer duidelijkheid zou scheppen. 

• Het voorstel dat u 9 dec. jl. voor inspraak heeft gepubliceerd, houdt blijkbaar in dat de strook 

weg gelegen langs zowel het Kruitschip als langs de voormalige MeisjesHBS de straatnaam 

‘Kruitschip’ krijgt. De postadressen van het appartementencomplex in de voormalige MeisjesHBS 

gaan dan dus lopen van Kruitschip 31 t/m.)en die van de appartementen in het Kruitschip blijven 

onveranderd. 

• Wij hebben daar tegenin gebracht dat dan het historisch besef geweld wordt aangedaan. Uw 

secretariaat heeft begrip getoond voor dat argument en voorgesteld om aan de historie van de 

naam Garenmarkt recht te doen door de strook met straatnaam ‘Kruitschip’ smal te houden en 

de straatnaam ‘Garenmarkt’ te handhaven voor het hele (toekomstige) flaneergebied onder de 

lindebomen en de straat die langs het plein loopt. 

• Maar we hebben ook kennisgenomen van de waarschuwing van het secretariaat voor de 

administratieve problemen die kunnen ontstaan als de appartementen in het Kruitschip hun 

postadres zouden moeten wijzigen.  

• Ons voorstel om de straatnaam Kruitschip te vervangen door ‘Garenmarkt, Kruytschip’ blijkt niet 

te stroken met het formele format voor straatnamen. De komma is blijkbaar niet toegestaan, 

maar zonder komma zou ons voorstel blijkbaar wel passen in dat format. 

 

Voorstel 

De keuze voor het al of niet wijzigen van de naam van een deel van de Garenmarkt is dus een zaak 

van het afwegen van het historisch belang tegen dat van praktische administratieve aard. 

• Gelet op onze historische analyse en de uitkomst van de enquêtes geven we de voorkeur voor de 

benaming ‘Garenmarkt Kruitschip’ (#1 t/ 30) resp.’Garenmarkt naam voor voormalige 

MeisjesHBS’ (#31 t/m?)  

• Mocht echter blijken dat hiertegen aantoonbare onoverkomelijke administratieve bezwaren zijn, 

dan kunnen we instemmen met de de naam Kruitschip voor de smalle strook voor het Kruytschip 

en voor de voormalige MeisjesHBS. 

• Maar bij nader inzien hebben we een andere oplossing voor de gerezen problemen gevonden: 

Gebruik het (bestaande) postadres Raamsteeg 4 als adres voor het gebouw van de voormalige 

MeisjesHBS. De toekomstige appartementen in dat gebouw zouden dan als adres Raamsteeg 4 a, 

b, c, d, etc. (met postcode 2311PL) krijgen. De naam Garenmarkt 1b kan dan vervallen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Werkgroep naamgeving van plein aan de Garenmarkt 

(Jan Demper, Huub Frencken, Ron Verberg en Sonja Wagemans)  
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BIJLAGEN  

 

Samenvattend overzicht van resultaten via de website van PAL-wijkvereniging  

 

Verdeling van 266 reacties 

 Ja  Nee Blanco 

Nieuwe naam aantal percent aantal percent aantal  percent 
 

Garenmarktplein 115 52,8 87 39,9 16 7,3 

Thorbeckeplein 62 28,4 123 56,4 33 15,1 

Oosterlinghplaats 38 17,4 150 68,8 30 13,8 

Le Poole plein 11 5,0 182 83,5 25 11,5 

       

Garenmarkt (behoud 
van), als alternatief *)  
 

40   

Garenmarkt, Kruytschip  
(i.pl.v. Kruitschip) 

108 49,5 66 30,3 44 20,2 

 

*) Naast de keuze voor het behoud van de naam Garenmarkt, zijn een twintigtal andere alternatieve 

namen voor het plein gesuggereerd:  

Garenmarktplein is 4 keer genoemd; (bovenop de voorkeursnaam) en Synagogeplein is 3 keer 

genoemd. 

Nieuwe Garenmarkt, Taptoeplein, V.d Werfplein, Zijdmarkt, Grondwetplein, Raamplein, Taptoeplein, 

Kruitschipplein zijn 2 keer genoemd.   

Daarnaast zijn een tiental andere namen is één keer genoemd. Daarvan vallen ‘2e Garenmarkt’, 

‘Kruitschipplein’ en ‘K&G-plein’ en een tiental voorstellen voor namen van vrouwelijke 

wetenschappers op. 

 

Toelichting op enquête 

Zie: http://palleiden.nl/themas/naamgarenmarkt/ 

Over de historie van de naamgeving en opheffen van bestaande verwarring over de naamgeving.  

• Kaartje met met de huidige naamgeving van de straten staat op pag. 1. Ter verduidelijking: 

o De Garenmarkt ten zuiden van de Raamsteeg geldt voor de beide zijden van de straat; voor 

zowel het deel ten westen als het deel ten oosten van de rij lindebomen.  

o Bij nader inzien blijkt dat de gemeente bij besluit van 20 febr. 2001 het gebouw Kruitschip 

een straatnaam te hebben gegeven. De strook vóór het Kruitschip is toen dus niet van naam 

veranderd. Overigens staat in het recent aangepaste bestemmingsplan voor de binnenstad 

wel de ‘Kruitschip’ als straat vermeld. (net zoals op veel navigatiesystemen) 

• De historie van de naamgeving van dit stadsdeel staat in het tweede deel  

• En de uitleg over de verwarring en recente vergissingen is te vinden in het laatste deel van die 

toelichting. 

 

http://palleiden.nl/themas/naamgarenmarkt/

