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Van de redactie

Concert in de kapel van het
St Elisabeth Gasthuishof

Het is op Goede Vrijdag dat ik dit
stukje schrijf. Het zonnetje schijnt
naar binnen en het huis kleurt fleurig met vele tulpen. Wat hou ik van
de lente! In de stad begroeten mensen elkaar eerder met een glimlach
en alle klassieke gebouwen lijken
nog mooier in het lentelicht. Ook dit
keer is het de redactie gelukt een
afwisselende Marepost te maken,
boordevol nieuws uit het Maredorp
en De Camp. Zo zijn er weer twee
enthousiaste ondernemers uit de
wijk geinterviewd en brengen wij u
op de hoogte de nota Bereikbaar
Leiden, die ook zeker onze wijk
aangaat. In het kader van komende
ledenvergadering, zie ook de uitnodiging hiernaast, is heel pagina 4
gewijd aan de verslagen die hierbij
horen. Wij hopen u op de vergadering te mogen begroeten. Namens
de gehele redactie wens ik u veel
leesplezier en de mooiste lente!

door Agna Zonderop

Esther Moonen

Oproep
Vrijwilliger gezocht
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger
die onze buurtkrant de Marepost
wil rondbrengen. Het gaat om de
Turfmarkt, de Oude Vest (tot de
Mare), het Coninckshofje en de
Ceciliastraat. De buurtkrant komt
5x per jaar uit. Heeft u interesse,
dan kunt u contact opnemen met
Bep Verhoef, tel. 5123839 of via de
e-mail: b.verhoef@maredorp.nl
Fietsenstalling
We horen geregeld in de buurt dat
bewoners een plekje zoeken om
hun fiets binnen te kunnen stallen.
Niet iedereen kan zijn/ haar fiets in
huis kwijt. En daarom deze oproep.
Zijn er in onze buurt misschien
bewoners/ bedrijven met een pakhuis of opslagruimte waar omwonenden hun fiets mogen stallen ?
Reacties kunt U sturen naar Bep
Verhoef, tel. 5123839 of via de email: b.verhoef@maredorp.nl

Aangetrokken door bijzondere activiteiten, zoals de kleine concerten
die sinds enige tijd in het Elisabeth
Gasthuishof worden georganiseerd, begaven wij ons met drie
bestuursleden van de buurtvereniging naar een optreden op zondagmiddag 26 februari jl. op bovengenoemde locatie. Dit keer van het
zangtrio Julido, een groep van de
drie zangvriendinnen Julia, Lidwien
en Dorien. De voormalige kapel
bleek bomvol te zijn, en de dames
begonnen het programma met een
aantal zogeheten madrigalen, dit
zijn Italiaanse (liefdes)liederen, ontstaan in de Middeleeuwen. Al bij de
eerste klanken werden we gegrepen door de mooi bij elkaar harmoniërende stemmen, en de verrassend goede akoestiek van de
kapel. De dames oefenen wekelijks
om hun samenzang verder te perfectioneren, en ook daarvoor mogen zij tegenwoordig regelmatig
beschikken over de kapel. De madrigalen werden gevolgd door een
aantal religieuze liederen met bekende namen zoals het Sanctus,
het Agnus Dei en het Ave Maria. En
na een korte pauze om de kelen te
smeren werd het publiek nog getrakteerd op Nederlandse volksliedjes die sprankelend ten gehore
gebracht werden. Al heb ik niet de
pretentie met enorm verstand van
zaken de muziek te kunnen beoordelen, wel was duidelijk dat het
zangplezier er bij deze drie gedreven vrouwen vanaf spatte. Dit initiatief en het streven van de leiding
van het Elisabeth Gasthuishof om
de buurtbewoners meer bij hun
aanwezigheid in de wijk te betrekken verdient alle lof. De concerten
zijn laagdrempelig, duren ongeveer
1 à 1,5 uur en de toegang is veelal
gratis. Een plezierige en zinvolle
besteding van de zondagmiddag,
dus houdt de agenda elders in
deze Marepost in de gaten: er is
vast iets van uw gading bij.

Het zangtrio Julido, een groep van de drie zangvriendinnen, bestaande uit Julia,
Lidwien en Dorien (foto: Agna Zonderop)

www.maredorp.nl

- UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 25 APRIL 2012
Geachte leden,
Hierbij nodigen wij u uit, voor de algemene ledenvergadering op woensdag
25 april op de OUDE RIJN 10. Aanvang 20.00 uur.
Agenda
* KORT VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING VAN 10 MEI 2011
* MEDEDELINGEN
* FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 EN KASCONTROLE
* JAARVERSLAG 2011
* BESTUURSSAMENSTELLING
* RONDVRAAG
Het bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit 6 leden. Volgens de statuten moeten
de twee langstzittende bestuursleden aftreden. Dit zijn Arthur Elias en Agna
Zonderop. Zij zijn terstond herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich melden tot een dag voor de vergadering bij de secretaris.
Het financieel jaarverslag en het jaarverslag 2011 staan op pagina 4.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van buurtvereniging Maredorp / de Camp.

Bereikbaar Leiden, Leiden
bereikbaar?
door Jaco Haartsen
Leiden stelt zichzelf ambitieuze
doelen wat betreft de bereikbaarheid van met name het Bio Science
Park en de binnenstad. Met de auto
een 95% betrouwbare reistijd van
15 minuten van en naar de stadspoorten A4 en A44. Voor de fiets ligt
het iets ingewikkelder en stelt men
dat vanuit alle wijken van en naar
de binnenstad comfortabele fietsroutes moeten komen en met maximaal 10% omrijden t.o.v. hemelsbreed en met een maximale gemiddelde wachttijd van 3 minuten
totaal bij verkeerslichten. Deze
ambities zijn vastgesteld in de nota
Bereikbaar Leiden; betrouwbare
reistijd naar de toplocaties. In de
huidige situatie worden de reisambities niet gehaald In de nota worden voorstellen gedaan om deze
ambities wel te realiseren.
Als ideaalbeeld wordt een plaatje
geschetst met een Buitenring, Binnenring en een centrumring. Van
de buitenring ontbreekt nu nog de
N11 west. Van de Binnenring is de
Ringweg Oost de ontbrekende
schakel. De Centrumring voert over
de reeds bestaande singel met verbinding naar de Europaweg (Lammeschansweg), Kanaalweg (Hoge
Rijndijk), Willem de Zwijgerlaan
(Kooilaan), Schuttersveld (Molenwerf), Plesmanlaan (Morsweg) en
Churchilllaan (Noordeinde). Het uitvoeringsprogramma Leiden Bereikbaar loopt tot 2020 en bestaat uit
drie deelprogramma’s: binnenstad,
Leiden Oost en Leiden West. Nu al
staat het verkeer regelmatig vast,
als de situatie niet veranderd komt
het verkeer in 2020 volledig vast te
staan. Dit geeft lange en onbe-

trouwbare reistijden. Overigens
geldt dit ook voor het OV. Er zijn
dus maatregelen nodig om te voorkomen dat de hele stad dichtslibt.
Voor de binnenstad worden de volgende maatregelen voorgesteld:
Binnenstad 30 km zone.
Dit zal de bereikbaarheid op zich
niet verbeteren, wel de leefbaarheid in de binnenstad. Zo komt er
meer ruimte voor fiets en voetganger. Het verkeer wat niet direct de
binnenstad als bestemming heeft,
wordt zoveel mogelijk om de binnenstad heen geleid, via de nieuw
te maken Ringweg Oost, de Rijnlandroute en eventueel de doortrekking van de N11.
Citybus
Voor het OV wordt voorgesteld om
een Citybus te introduceren, met
als doelstelling ieder kwartier binnen 30 minuten van voordeur naar
Leiden CS. De grote bussen zullen
worden teruggedrongen uit het
centrum.
De oplossingen lijken echter nog
weinig concreet. Hetzelfde geldt
voor het fietsverkeer. De ambitie is
om het (regionaal) fietsverkeer met
10% te laten toenemen. Dit wordt
bereikt door Sterroutes, toproutes
en centrumroutes te maken. Er
moet echter zelfs nog begonnen
worden met het inventariseren van
knelpunten, laat staan dat er oplossingen gegeven kunnen worden.
Na optimalisatie van de hoofdstructuur door allerlei knelpunten aan te
pakken, zal de reistijd per auto van
de A44 naar het centrum binnen de
15 minuten moeten lukken, maar
vanaf de A4 zal de reistijd naar verwachting eerder richting een half
uur gaan.
Lees verder op pagina 2
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Het gat opgevuld met brood

De betekenis van de nota voor de bereikbaarheid
van onze wijk is niet makkelijk te duiden. Deze
zal niet veel beter worden, hooguit niet verder
verslechteren. Het omleiden van doorgaand verkeer, de 30 km zone voor de hele binnenstad, het
omleiden van grote bussen om het centrum en
parkeergarages aan de rand van het centrum: het
zal de leefbaarheid in de binnenstad vergroten.
Voor de rest is het advies: pak zoveel mogelijk de
fiets. Dat is voor mens en milieu een stuk beter!

door Sjoerd C. van Ketel

Telefoonnummers
Politie: 0900 8844
Wijkagent Willem van Egmond,
Bureau Langegracht:
071 525 88 65 / 06 50 56 14 10
Servicepunt Woonomgeving (afval e.d.)
071 516 55 01
Servicepunt Bouwen en Wonen
071 516 55 02
Servicepunt parkeren 071 516 55 03
Graffiti-meldlijn 071 532 28 78
Klachtentelefoon overlast horeca
071 516 70 15
Klachtentelefoon overlast evenementen
071 566 16 00
Klachtentelefoon overlast Schiphol
020 601 55 55

Vervuiling bij de kop van Hooglandse
Kerkgracht
door Arthur Elias

De buurtverenigingen Pancras-West en Maredorp doen een oproep aan de bewoners/ bedrijven in de omgeving van de brug over de Oude
Rijn naar de Hooglandse Kerkgracht. De vervuiling die regelmatig aan de kop van de Hooglandse Kerkgracht optreedt, is ons en hopelijk ook u,
een doorn in het oog. De vervuiling is vooral het
gevolg van het te vroeg buiten zetten van vuilniszakken op die plek. Soms zelfs een dag van te
voren. Daardoor krijgen de meeuwen een kans
die ze niet laten liggen. Gevolg: het afval verspreidt zich over de gracht en komt deels op het
plaatsje aan het water en in het water terecht. Het
is er regelmatig een troep. We vragen uw medewerking hierin verbetering te brengen, door strikt
de tijden van het aanbieden van vuilniszakken
aan te houden en indien mogelijk gele zakken te
gebruiken, die te koop zijn bij o.a. AH, de Spar,
Digros en de Hema. De dagen en tijden waarop
u de zakken aan de kop van de Hooglandse
Kerkgracht kan aanbieden zijn: maandag,
woensdag en vrijdag tussen 17.30 en 18.00 uur
en zaterdag tussen 17.00 en 18.00 uur. Wij rekenen op uw medewerking.

Noordwand Vrouwenkerkplein
door Arthur Elias

Nu de Vrijplaats niet naar het Vrouwenkerkhof
komt (zij hebben een pand aangeboden gekregen aan de Middelstegracht) heeft de buurtvereniging er bij de gemeente op aangedrongen nu
eindelijk eens werk te maken met de verbetering
van de noordwand van het Vrouwenkerkplein. In
een brief aan het College van B&W hebben we
geschreven dat wij bijzonder ongelukkig zijn met
het feit dat de panden aan dit plein, die al jaren
lang in zeer slechte staat verkeren, steeds meer
verkrotten. Wij hebben de gemeente gevraagd
om met voortvarendheid plannen te ontwikkelen
om het Vrouwen-kerkplein een mooier aanzicht
te geven. Ook hebben wij aangegeven dat wij als
buurtvereniging bereid zijn om samen met de
gemeente na te denken over de bestemming van
dit historische plekje van de Leidse binnenstad.

Maar eigenlijk moet ik natuurlijk Het gat opgevuld
met Bagels schrijven. Want op zondag 26 februari j.l. was het dan zover, dat de verse bagelbakkerij aan de Lange Mare 96 haar deur voor de
(toekomstige) klanten opende. Dit gebeurde op
een hele feestelijke manier. Voor de zondagse
dag en dauw was de winkel al open en de eerste
klanten bestonden dan ook uit late stappers in
het centrum van Leiden. De gehele dag konden
nieuwe klanten proeven, wat er geboden gaat
worden en koffie, thee of een drankje drinken.
Twee jaar lang heeft het pand, waarin destijds
bakkerij De Sleutels van de familie Preenen gevestigd was, leeg gestaan, maar nu is onze
straatfaçade weer in enige ere hersteld. En daar
zijn wij als buurt(genoten) dan ook heel blij mee.
Er is een belangstellende droom van bakker
Frank Zweerus in vervulling gegaan. O.a. door
zijn verblijf in de Verenigde Staten kreeg hij
steeds meer interesse in bagels en nu is hij dus
voor ’t eerst een zelfstandig aan het bakken
geslagen. Bagels zijn overigens ronde broodjes
met een gat, vervaardigd van bloem, water, zout,
gist en honing. Er worden dus (gedeeltelijk) zoete
broodjes door hem voor u gebakken. Volgens de
overlevering kwamen deze oorspronkelijk uit
Polen, zijn daarna door emigranten mee naar de
V.S. genomen en sinds enige tijd weer terug van
weggeweest in Europa. Het proces gaat als volgt:
kneden, (machinaal) vormen, rijzen, (als het deeg
in water blijft drijven) twaalf uren koelen (bij ± 3º)
om meer smaak te krijgen, koken (± 1 minuut)
zodat het gist actief wordt en ze weer gaan rijzen.
De buitenkant blijft zo nat en ze worden knapperig. Eigenlijk moeten ze binnen een uur of vier
gegeten worden; het beste dus thuis aan de ontbijttafel in de winkel zèlf. En dit laatste kàn! Want
tussen de toonbank en de (af)bakkerij staat een
zevental tafeltjes met de erbij behorende stoelen
om iets lekkers te eten en er wat bij te drinken.
Voor de intiemer ingestelde klant is er ook een
leuk nisje, waar de koppen even bij elkaar gestoken kunnen worden. Een ontbijt of een lunch
dient een beleving te zijn, die men zich herinnert
en niet zo maar een gemakkelijk vergeten tussendoortje. Ook echtgenote Melina, die in een
groene (bio)winkel werkt en dus deze soort producten uit eigen ervaring kent, gaat althans op
zondag meehelpen. De bagel is te koop vanaf
2,75 euro. Daar krijgt u dan een bagel voor met
diverse vullingen: roomkaas (met paprika of
zalm), tonijnsalade, eiersalade of hummus (een
uit Libanon afkomstige puree of basis van kikkererwten met sesamzaad). De wijd en zijd beroemde bakker Van Menko uit IJsselstein levert het
basisproduct voor de bagels. Het interieur is achter allerlei lagen behang en aftimmeringen weer

te voorschijn gehaald. En nu kunt u een deel van
de (begin?) zeventiende-eeuwse inrichting ook
weer bewonderen. Er is zo meer overeenstemming tussen onze oude binnenstad buiten en de
antieke sfeer van enkele eeuwen terug aangebracht. De inrichters gingen duidelijk op zoek
naar de authentieke sfeer. In de winkel hangt ook
nog een oude foto van hem en zijn vijf vrienden,
die tijdens 3 October met hun bakfietsen krentenbollen ventten. Frank Zweerus werkte heel lang
in de automatisering, maar hij heeft nu het gevoel
dat hij meer in het dagelijkse, reële leven staat.
Een jaar lang heeft hij zich voorbereid en m.b.v.
zijn contacten in de V.S. uitgebreid onderzoek gedaan en zo is zijn hobby tot zijn werk geworden.
De kunst was om dit typische Amerikaanse product, dat zo bij hem past, ook onder de Nederlandse ogen en in onze monden te brengen. U
kunt hem ook gerust op de vingers kijken in zijn
open bakkerij, want hij is enthousiast voor een
eerlijk product, waarvan alle ingrediënten ecologisch verantwoord zijn.
Behalve eetbaars kunnen er ook (biologische)
drankjes genutigd worden: koffie in een mok uit
Bolivië, die op tafel net zo lang gefilterd en
getrokken kan worden als u wilt; thee in een
assortiment van Numi en Yogi; cola van Oggu,
een drankje op sinaasappelbasis; een bionade
(gebrouwen als bier van natuurlijke grondstoffen,
maar zonder alcohol); earth water waarvan de
opbrengst aan waterprojecten in de wereld ten
goede komt; en allerlei biologische sapjes. Later
komen er nog een icetea van aunt bertha, verse
sinaasappelsap, smoothies en ijskoffie bij.
Tijdens mijn vraaggesprek kreeg ik een stukje
uiteraard ook biologische worteltjestaart met o.a.
walnoten, citroen en zure room aangeboden.
Denkt u gerust aan de mop hierover, maar dan
met als antwoord “heerlijk hè?”! Maar er zijn ook
muffins, brownies of bananenbrood voor bij de
koffie of thee. Het motto van Frank Zweerus en
dus van de winkel is: heerlijk, eerlijk en ambachtelijk. Zó staat het op de winkelruit en zó is het uitgangspunt. Deze eigenlijk meer lunchroom dan
bakkerij is uniek in Nederland. Bagelbakker
Zweerus kiest dan ook eerder voor uw reactie: “ik
heb een lekkere bagel met beleg” dan voor “ik
heb een bagel met lekker beleg” gegeten. De
winkel zal van woensdag tot en met zondag tussen zeven uur ’s morgens en vier uur ’s middags
geopend zijn. Ik heb dit stukje niet zo enthousiast
geschreven vanwege de gastvrijheid van de eigenaar, maar vooral omdat ik persoonlijk van enkele van zijn producten (bij de opening) heb mogen
genieten.
Foto onder: U kunt bakker Zweerus gerust op de vingers
kijken in zijn open bakkerij, want hij is enthousiast voor een
eerlijk product (foto: Ria Braakman)

Brrrrrrr Brrrrrrr
door Sjoerd C. van Ketel

Marco de Ridder laat zien wat de zaak in huis heeft
(foto: Ria Braakman)

Wat een kouwelijke titel, nietwaar? Maar, weest u
gerust, de winter is nu ècht wel voorbij - hoewel.
En deze triltitel slaat zoals u verderop kunt lezen
op een tweetal sleutelwoorden uit dit artikel over
de winkel van het echtpaar Voskuil (sinds 1967)
en schoonzoon Marco de Ridder (sinds 1993)
met zijn vrouw Relinde in het laatste gedeelte van
de Haarlemmerstraat op de nummers 283-285.
Met hun vieren zijn zij specialisten op het gebied
van sleutels, sloten en kluizen. Deze zijn gezamenlijk met name in deze woelige en hebberige,
diefachtige tijden in Leiden en in de rest van ons
lage landje van groot nut. Maar de eerlijkheid
gebiedt Marco de Ridder om te zeggen, dat de
geleverde producten (slechts) een vertragende
werking hebben. Goed afsluiten is vertragen
zowel tegen brand als tegen inbraak. Vandaar de
gekozen titel: br(andvertragend) en br(aakvertragend). Over het pand zelf kon de eigenaar mij
helaas weinig vertellen, maar zoals elk huis in
onze buurten heeft ook dit een bijzonderheid.
Jaren geleden heeft een goede klant er een
gedichtje voor gemaakt, Het hang tot sier ende
vermaak op één van de binnendeuren en ik wil
het u niet onthouden. Aan de ene kant is het een
soort veredeld sinterklaasgerijmel, maar aan de
andere kant ook bijzonder karakteristiek:
De sleutel
De sleutel is een speciaal instrument.
Het verdient meer waarde daaromtrent.
Nonchalant ligt ie tussen de paperassen
In de vele verschillende tassen.
Toch maakt de sleutel vele deuren open;
Die zonder bleven gesloten.
De sleutel biedt ons onderdak
Geborgenheid en gemak.
De sleutel laat ons binnengaan
En houdt ons van gevaren vandaan.
Het brengt ons waar het klokje rustig tikt
En waar zich alles naar ons schikt.
Zo opent de sleutel menige deur
En geeft ons leven kleur.
Het opent de deuren van geluk.
Deze sleutel mag nooit stuk.
De eigenaar is in de loop van zijn jaren gepokt en
gemazeld in zijn vak. Hij heeft – en dit is zijn
arbeidsplezier ten voeten uit – van zijn hobby zijn
werk gemaakt. Er zijn enkele bijzonder aardige
en historische hebbedingetjes van deze hobbyist
te zien; o.a. het kluisje uit 1870, dat u als aardigheid bij dit artikel afgebeeld ziet. Vandaar dat hij
hier en daar ook heel praktisch naar voren komt.
Ik geef u van zijn wijze aanwijzingen natuurlijk
iets door. Iedereen weet wat flipperen is. Dit kan
worden voorkomen door de knippen op een deur
te schuiven, als iedereen ’s avonds tenminste
thuis is. Maar ook het gebruik van het nachtslot
kan deze vorm van criminaliteit vast en zeker verhinderen. In de winkel zijn maar liefst honderdduizend sleutels, verdeeld over zo’n tienduizend
soorten in de inventaris aanwezig. Zevenduizend
hangen er zichtbaar aan de haakjes, maar dan
zijn er ook nog de doosjes met een grote voorraad. Een blinde of blanke sleutel dient als uitgangspunt, waar dan de in diepte afwijkende
groeven, die het verschil in karteltjes maken, worden ingeslepen. Er zijn ook sleutels, die in het

algemeen niet mogen worden bijgemaakt. Dit zijn
de zogeheten gepatenteerde exemplaren, uit veiligheid voor de klant. Met een licentie mag dit wel,
mits een certificaat (pasje) getoond wordt. De
vroeger gebruikelijke loper heeft overigens al
jaren geleden het loodje gelegd. Een belangrijk
onderdeel van deze zaak vormen de (anti)brandkasten. Er bestaan kluizen, brandkasten en combikasten. Het maakt voor de veiligheid weinig uit,
of deze met een sleutel of via een (cijfer)code
geopend worden. Een sleutel is alleen voor veel
mensen gebruikersvriendelijker. Ook hier geldt
het principe van de vertraging in de brand- en
braakwering. Een goede (dubbelwandige) kast
kan zeker 6 à 800º en in extreme gevallen zelfs
1000º gedurende twee uren hebben. Dan worden
de opgeborgen paperassen en het eventueel
aanwezige papiergeld niet door de hitte van de
brand aangetast. Het was een goed teken, dat
ons gesprek vaak door allerlei telefoontjes van
klanten werd onderbroken. Er gebeurt dus wel
het een en ander in deze winkel. Vroeger kocht
iemand, die iets of veel te verbergen had, vaak
zo’n kast. Tegenwoordig is een brandkast veel
gebruikelijker voor mensen van allerlei rang en
stand. Ook had ik nog een nostalgisch momentje.
Mijn grootvader van vaderszijde werkte tot 1928
bij Lips in een winkel aan de Utrechtse Oudegracht. Maar Lips is al lang door de Zweedse
grootgrossier Assa Abloy overgenomen. Het
afzetgebied van deze winkel is nationaal groot.
Vaak worden alle vestigingen van één instelling
bediend. Hier moet u bij voorbeeld aan de rijksuniversiteit Leiden, aan het academische LUMC
en aan andere ziekenhuizen denken. Op de
koopavonden is de winkel steeds geopend, maar
op de zondagen genieten de eigenaren van hun
gezin en hun welverdiende vrije tijd.

Foto boven: een belangrijk onderdeel van Voskuil vormen
de (anti)brandkasten (foto: Ria Braakman)

Mette groote quast
door Sjoerd C. van Ketel

Neen, beste lezer, ik heb de spellingscontrole van
mijn computer niet uitgeschakeld. De titel van dit
stukje slaat op de titel van een boekje “Van
Leidse schilders mette groote quast” geheten.
Het is geschreven door Olga van der Klooster uit
Heemstede en gaat over de historische buitenkleuren in de sleutelstad; de Primavera pers te
Leiden heeft de druk verzorgd. De schrijfster is
historica op het gebied van architectuur en kleurgebruik. Achter deze uitgave zit de afdeling Monumenten & Archeologie van de gemeente
Leiden, die er voor zorgt dat ook wij het culturele
erfgoed in Leiden en omgeving kunnen gebruiken
en bewonderen. Het maakt deel van een serie
over bodemschatten en bouwgeheimen uit. Het is
werkelijk een schitterend boekje van ruim 100
bladzijden geworden. Nog afgezien van het fraaie
omslag en het toegevoegde kleurenpalet, tel ik
maar liefst tien foto’s in zwart-wit en meer dan
honderd in kleur. Ik geef u via de hoofstukken een
summier overzicht van de inhoud: het Leidse
schildersambacht; verfmiddelen en verftechnieken; het kleurenpalet; het Leidse kleurenproject
2007-2011; een appendix over pigmenten in de
buitenarchitectuur en een uitvoerig notenregister
over achtergrondliteratuur.

Agenda Concerten Elisabeth Gasthuishof
24 april om 19.30 uur: Cantabile Voorhout
(Negrospirituals, licht klassiek, musical, populair)
12 mei om 15.00 uur: Volkshuiskoor
29 mei om 15.00 uur: Sarabande Leiden (licht
klassiek)
14 juni om 14.00 uur: Koor Vocalis Katwijk
Adres: Elisabeth Gasthuishof nr 5, ingang Ceaciliastraat (de concerten duren ongeveer een uur)

Herinnering aan de Mare
ingezonden brief

Vanaf 1924 woonde ik op de Mare en mijn vader
is in 1931 met de zaak begonnen (red. woninginrichting aan Lange Mare 98). Ik denk dat er geen
zaak op de Mare is die dat overtreft. Wij hebben
overigens op verschillende nummers gewoond:
41, 59, 67, 98 en 98a en als kind hebben wij er
toch veel genoten.
De oorlogsjaren waren geen beste tijd: tulpenbollen en suikerbieten eten. De lagere school
was in de Caeciliastraat bij Mijnheer Vreeburg,
een alleraardigste man. Naar de kerk was het
plicht, deze kerk veel te bezoeken, maar ik ben er
toch niet slechter van geworden. Wij hebben er
ondanks de armoede toch wel veel gespeeld
zeker toen er nog water was: altijd voetballen of
Toereloeren,buutertje voetbal... Dat deden wij in
de Caeciliastraat. Wel oppassen voor de politie,
die de bal afpakte. Als je ze aan zag komen aan
de overkant, riepen wij HUJO een klapbak. Het
was Kleine Ko of de Vierkante stuiver en dan pikten ze de bal en kon je hem op het politiebureau
terughalen met een reprimande. In de Hazewindsteeg deden wij de gaslantarens uit en werd het
verstoppertje spelen. Tijdens de Oorlogswinter
moesten wij om 8 uur ‘s avonds binnen zijn en
hoorden wij de vliegtuigen van de Duitsers naar
het Westen vliegen. In de Oorlog werd ik opgepakt door de Duitsers en werd ik dwangarbeider.
Twee en een half jaar was ik weg, daarna gelukkig gezond weer terug, maar nog steeds ben ik er
mee bezig. Toen zijn wij de zaak weer gaan
opbouwen en hebben wij de wind in de zeilen
gehad. Iedereen - en zeker klanten met nieuwbouw of vervanging - werd op tijd en naar tevredenheid geholpen. Ik vond altijd dat het een van
de mooiste vakken is. Je laat in korte tijd iets
moois zien. Indien je goed zorgt voor de klant,
krijg je ook veel werk door recommandatie. Onze
kleinzoon Joris, zit nu in de zaak. Op naar l00
jaar. Als ik dat zo zie, zijn wij wel de oudste zaak
op de Lange Mare.
Vroeger hadden wij in de Clarasteeg ‘s ochtends
vroeg een Poorder. Hij tikte met een stok en een
zachte bal op de riep: “opstaan”! De brug over de
Oude Vest werd met de hand bediend door de
bruggenwachter en werd helemaal half rond
gedraaid. Er is toch wel heel veel veranderd, nu
wil men weer water in de Mare, maar of dat voor
de zaken beter is betwijfel ik: op het stukje Mare
naar de Haarlemmerstraat loopt toch veel
publiek en de zaken daar doen het toch allemaal
erg goed. Vroeger zaten de mensen uit de stegen
op de grond bonen te lezen. Die haalden ze met
een handwagen bij Tieleman en Dros. Bij terugbrengen hielpen wij ze tegen de brug op naar de
Vrouwenkerkkoorsteeg. Mijn Opa noemde die
straat de Brandewijnsteeg. Was er iemand
gestorven dan kwam een doodbidder de huizen
langs om dit te melden. De goederen van Kater
en Wiethof hout en zo, en ook de bananen voor
Dirkse gingen naar de Vouwenkerkkoorsteeg,
naar zijn pakhuis. Wij liepen er dan achter aan,
want er viel weleens een groene banaan af. Die
ging mee naar huis, totdat die rijp was. Voor toen
waren het allemaal leuke dingen,die je niet gauw
meer vergeet.
Met vriendelijke groet,
K.J.W. Smit

Samenvatting ledenvergadering 10 mei 2011
Hierbij een korte samenvatting van
de ledenvergadering van 10 mei
2011. De opkomst is minimaal: er
zijn slechts negen leden aanwezig.
Daardoor was het een zeer korte
vergadering. De agenda werd
doorgenomen en er waren geen
vragen. Het jaarverslag en het
financieel verslag worden goedgekeurd. De kascontrolecommissie
die bestaat uit Jaap Moggré en Ed
Evenhuis heeft de financiën in orde
bevonden. Het bestuur blijft ongewijzigd: de twee aftredende leden
(Hanna Verhoef en Jacques van
Berge Henegouwen) worden herkozen.
Het Bestuur ziet er als volgt uit:
Arthur Elias: voorzitter
Bep Verhoef: secretaris
Jacques van BergeHenegouwen:
penningmeester
Ria Braakman: algemeen lid
Hanna Verhoef: algemeen lid
Agna Zonderop: algemeen lid
Lilian Bezemer: algemeen lid

Jaarverslag 2011
Het bestuur
Maredorp/ de Camp heeft een van
de grootste buurtverenigingen van
Leiden. Het bestuur bestaat momenteel uit 6 personen (Lilian Bezemer heeft zich in de loop van het
jaar teruggetrokken). Het bestuur
vergadert eenmaal per maand. Een
groot aantal buurtbewoners helpt
bij het vouwen en bezorgen van de
Marepost. Op dit moment telt de
vereniging 360 leden.
Secretariaat verslag
Er zijn vele poststukken binnengekomen, zowel per post als per
email. Het aantal ingekomen poststukken is 28, per email ongeveer
150. Er zijn 5 brieven uitgegaan.
Aalmarktplannen
Ofschoon de Aalmarkt net buiten
onze buurt ligt, zijn wij ook dit jaar
bij de informatievoorziening over
de Aalmarktplannen betrokken geweest. De tweede zaal van de
Stadsgehoorzaal is geopend en de
winkels op de begane grond zijn
verbouwd tot kwaliteitswinkels, zoals McGregor en Gaastra. Er is een
plan om een nieuwe brug aan te
leggen tussen Stille Mare en Breestraat, waarbij twee monumentale
panden gesloopt moeten worden.
Er zijn ook plannen om VenD een
grote opknapbeurt te geven.

zien van deze locatie. Ofschoon
een goed alternatief aanwezig was
voor de vestiging van de Vrijplaats,
had de gemeenteraad toch besloten dat het Vrouwenkerkhof het
moest worden. De stichting mocht
de panden kopen voor 541.000
euro. Intussen hadden de panden
een monumentenstatus gekregen
en was de koopprijs 441.000 euro
geworden met de verplichting het
te restaureren. [Uiteindelijk is alles
in 2012 ten goede gekeerd, nu de
Stichting huisvesting aan de Middelstegracht is aangeboden].

Vrouwenkerkhof
Wij hadden in de loop van 2010 uit
de krant moeten vernemen dat de
stichting Vrijplaats interesse had in
de panden aan het Vrouwenkerkhof. In een gesprek met wethouder
Van Woensel hebben we direct
onze bezwaren tegen vestiging op
die plek naar voren gebracht. Daarna hebben wij afzonderlijk en ook
samen met museum Boerhaave in
de loop van 2011 brieven gestuurd
naar de gemeente met het verzoek
vanwege de grootschaligheid van
de plannen van de Vrijplaats af te

Overleggroepen
De buurtvereniging neemt ook deel
aan een aantal overleggroepen.
We zijn betrokken bij de ontwikkeling van het Nobelcomplex, de
Aalmarktplannen, Programma Binnenstad. Het buurtkaderoverleg
met de politie en het Evenementenbeleid. Er wordt ook samengewerkt met andere buurtcomités uit
de binnenstad. Zo is er een gemeenschappelijk standpunt naar
de Gemeente gestuurd over het
toekomstig Evenementbeleid.

Afsluiting Volmolengracht
De Gemeente had in het najaar van
2010 het plan opgevat om de
Volmolengracht aan de kant van de
Langegracht af te sluiten voor autoverkeer. Dit zou voor onze wijk zeer
nadelige gevolgen gehad hebben.
Zowel het bestuur, als de bewoners
van de Vollersgracht hadden een
zienswijze naar de gemeente gestuurd, waarin dit voornemen ten
zeerste werd afgekeurd. De gemeente is in 2011 op dit plan teruggekomen: het gaat niet door.

Nieuwe website
Wij hebben een mooie website,
boordevol foto’s, alle uitgeven
Mareposten, de boekjes, “Ik zou
nergens anders willen wonen” en
“Uit de geschiedenis van onze wijk”
De website wordt beheerd door
Jaap Moggré: www.maredorp.nl
Buurtnieuws
Het jaar werd begonnen met onze
Nieuwjaarsborrel bij Scarlatti voor
alle leden en deze werd druk
bezocht. Ook de jaarlijkse zomerborrel op het Vrouwenkerkplein
was gezellig en werd druk bezocht.
Op de muurresten van het Vrouwenkerkplein is op 24 november
door de Amerikaanse ambassadeur een plaquette geplaatst ter
ere van de Pilgrim-fathers. Ook is
de buurt dit jaar verrijkt met een
piepklein museum onder de
Hartebrugkerk.

Vrije toegangstijden Horeca
Enkele gemeenteraadsleden hebben een voorstel ingediend om de
toegangstijden in de horeca vrij te
geven. Hier is veel weerstand tegen. Zowel B en W, de gezamenlijke binnenstad buurtcomités, de
politie en de meeste horecaondernemers zien hier niets in. Hierover
is verder niets meer vernomen.
Evenementenbeleid
De vereniging heeft zich ook in dit

Financieel jaarverslag 2011
De kascontrolecommissie, bestaande uit Hans van der Stok en Leon Archer, heeft de financiën
gecontroleerd en in orde bevonden.
Saldi 1 januari 2011

Saldi 1 januari 2012.

Kas
Giro
Plus

Kas
Giro
Plus

28,00
259,36
2562,61
----------Totaal 2849,97

28,00
41,19
3431,02
---------Totaal 3500,21

650,24
Overzicht 2011

Inkomsten

Uitgaven

Contributies
Subsidie gemeente
Rente
Donaties
Kruisposten

2321,50
3183,05
93,91
15,00
19096,54

Totaal

----------24710,00

Marepost
Nieuwjaarsreceptie 2011
Kantoor + betaalverkeer
Vrijwilligerskosten
Buurtkosten
Kruisposten
Exploitatie overschot
Totaal

1884,14
565,00
983,30
1293,32
537,46
18796,54
650,24
---------24710,00

Begroting 2012
Inkomsten
Contributies
Subsidie gemeente
Rente
Diversen

Uitgaven
Marepost
1900,00
Nieuwjaarsreceptie 2012
675,00
Buurtkosten
825,00
Vrijwilligerskosten
1300,00
Kantoor en betaalkosten
1000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totaal
5700,00
Totaal
5700,00
2300,00
3241,00
90,00
69,00

Colofon
De Marepost is een uitgave van
Buurtvereniging Maredorp en
wordt gedrukt op kringlooppapier.
Verspreiding in de wijken Maredorp en de Camp, oplage 1.850
exemplaren.
De redactie bestaat uit:
Bep Verhoef
Sjoerd van Ketel
Ria Braakman
Jaco Haartsen
Esther Moonen
Agna Zonderop
technische ondersteuning:

Floris Bosch
Buurtkrant De Marepost
De buurtkrant is een belangrijk middel om bewoners op de hoogte te
houden van de ontwikkelingen in
de wijk. De krant wordt gemaakt
door Esther Moonen met ondersteuning van Floris Bosch. De
redactie bestaat uit: Esther
Moonen, Ria Braakman, Sjoerd
van Ketel, Jaco Haartsen, Agna
Zonderop en Bep Verhoef. Er zijn in
2011 5 Mareposten uitgegeven,
waaronder het decembernummer
in full colour.

Museum Boerhaave
Wij werden dit jaar opgeschrikt
door het bericht dat museum Boerhaave met sluiting werd bedreigd.
Om dit te voorkomen moest het
museum voor het eind van het jaar
700.000 euro bijeen hebben vergaard. Alles is in het werk gesteld
om dit te halen en met succes.
Omdat we vonden dat dit pareltje
niet uit onze buurt mocht verdwijnen is de buurtvereniging “Vriend
voor het leven” geworden.

Positief saldo

Rijn Gouwelijn
De Rijn Gouwelijn gaat er niet komen, althans niet door de binnenstad.

verslagjaar richting gemeente kritisch opgesteld t.a.v. veel overlast
gevende evenementen.

redactieadres:
Apothekersdijk 13
2312 DC Leiden
e-mail redactie:
b.verhoef@maredorp.nl
website:
www.maredorp.nl
beheerd door Jaap Moggré
Gelieve kopij, voor 24 mei aanstaande, zoveel mogelijk aan te
leveren per e-mail.

Het bestuur
Arthur Elias (voorzitter)
Oude Rijn 88, 2312 HH
Bep Verhoef ( secretaris )
Apothekersdijk 13, 2312 DC
512 38 39
Jacques van Berge Henegouwen
(penningmeester)
Lange Mare 106 A, 2312 GV
Ria Braakman
Oude Rijn 10, 2312 HD
513 41 58
Hanna Verhoef
Oude Vest 121, 2312 XV
Agna Zonderop
Dolhuissteeg 2, 2312 WN
e-mail bestuur:
b.verhoef@maredorp.nl
(voor klachten en/of
opmerkingen uit de buurt)
Bent u nog geen lid, maar wel
geïnteresseerd in wat er in de
buurt gebeurt? Geef u dan op
als lid door de strook hieronder in te vullen en lever het in
bij één van onze bestuursleden, u krijgt dan een acceptgiro thuisgestuurd. Het lidmaatschap kost €6,00 per
jaar. U kunt dit bedrag ook
overmaken (giro 3397558 tnv
Buurtvereniging Maredorp).
Hoe meer leden, hoe sterker
we staan!

Ja, ik geef mij op als lid:
Naam
Straat
Postcode
E-mail

