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Van de redactie
Bij het verschijnen van deze krant
is de zomervakantie alweer teneinde en is bijna iedereen weer over
tot de orde van de dag. Hopelijk
heeft u van een mooie tijd genoten,
maar wellicht bent u wel in de
gelukkige omstandigheid nog weg
te gaan. We kunnen in ieder geval
terug kijken op een mooie onHollandse zomer en veel leuke
activiteiten in de wijk. Van een aantal activiteiten valt een verslag te
lezen in deze krant. Echter, een
hele leuke activiteit die nog op de
planning staat is Nationale Burendag 2018. Dit is de uitgelezen dag
om samen met de buren een kopje
koffie te drinken (of iets te ondernemen) en gezellig bij te kletsen, iets
waar we door de bezigheden van
alledag te weinig tijd voor nemen.
Ook in Maredorp/ De Camp worden
er in het kader van de Burendag
leuke activiteiten georganiseerd op
22 september aanstaande. Zet
deze datum alvast in uw agenda.
Verder valt er in deze krant weer
alles te lezen omtrent nieuwigheden en (bouw)projecten in onze
wijk. Namens de gehele redactie
wens ik u veel leesplezier!
Esther Moonen
Ontmoet je buren op de Burendag in Maredorp- De Camp
Zaterdag 22 september
Burendag is een jaarlijks feest dat
je samen viert met je buren en de
buurt. Dus nu voor de derde keer in
de leukste buurt van Leiden, Maredorp en de Camp! De Burendag is
enkele jaren geleden opgezet door
het Oranjefonds en Douwe Egberts, met de bedoeling mensen bij
elkaar te brengen, onder het genot
van een kop koffie. Door het drukke
leven met werken, hobby’s en andere verplichtingen, is er soms weinig tijd om elkaar te ontmoeten, elkaar te spreken of gewoon gezellig
samen koffie te drinken. Daarom
organiseren de Marekerk, de Gemiva SGV Groep en de activiteitencommissie Maredorp samen de
Burendag op twee locaties. De
Marekerk en het Elisabeth Gasthuishof. Er is een leuk programma
samengesteld voor het hele gezin.
Ook museum Boerhaave haakt dit
jaar aan. Het Oranjefonds heeft
ons gesteund met een financiële
bijdrage.
Taartenbakwedstrijd
Buurtbewoners, bak gezellig een
taart en doe mee aan de bakwedstrijd! De taarten kunnen om 13.15
uur worden ingeleverd bij de ingang van de Marekerk. De jury zal
letten op de smaak en de presentatie. Aanmelden kan tot 16 september via: marepost@maredorp.nl

Na de uitslag van de wedstrijd kunnen de taarten genuttigd worden op
het terras voor de kerk, onder het
genot van een kopje koffie of thee.
Het terras blijft de hele middag
open voor buurtbewoners en voorbijgangers. Voor de kinderen is er
een springkussen.
Zie voor het complete programma
de afbeelding van de flyer op deze
pagina. Museum Boerhaave geeft
op Burendag 50% korting op de
toegangsprijs. Alleen met de bon
op de achterzijde van deze Marepost.

Zomer-buurtborrel 23 juni j.l.
door Nienke Branderhorst

Voor de organisatoren van de
Buurtborrel editie 2018 was het
spannend of de weergoden ons
welgezind zouden zijn! Gelukkig
kon vanaf het begin in stralende
zonneschijn een groot aantal leden
worden onthaald op het Vrouwenkerkplein. Prettig dat de parasols
schaduw boden, prettig dat aan de
oproep om je buurvrouw/man mee
te nemen gevolg werd gegeven,
prettig dat men ter plekke lid kon
worden en… heel prettig dat acht
nieuwe leden genoteerd konden
worden.
Jong en oud uit alle windrichtingen
van Maredorp evenals een aantal
‘buitenleden’ namen onder het
genot van een drankje met elkaar
de dingen van de dag door. Kitty
Turk en haar medewerkers van het
Praethuis liepen af en aan om het
borrelgarnituur op peil te houden,
en de bediening achter de tap bleef
opgewekt de glazen vullen. Dit
alles tot groot genoegen van het
bestuur.

De foto’s hierboven geven een kleine impressie van de geslaagde zomerborrel van 23 juni
jongstleden (Foto’s: Nienke Branderhorst).

Kijkhuis

Nieuws van de kweektuin

door Jan W. Schoones

door Bep Verhoef

Ooit begonnen in een pand achter café 't
Praethuys, is het Kijkhuis aan de Vrouwenkerksteeg in onze wijk al jarenlang een culturele magneet. Gelegen tegenover het Rijksmuseum
Boerhaave zijn talloze bijzonder films op het witte
doek te bewonderen geweest, van Blue Velvet tot
Under the Silver Lake en van Don Quixote tot
Toni Erdmann. En dat zal mogelijk blijven tot
medio 2019, want dan sluit het Kijkhuis op deze
lokatie. Het Kijkhuis verhuist naar Lammermarkt
15-19, in het cultuurkwartier waar ondermeer ook
de Lakenhal, De Nobel en de Leidse Schouwburg toe behoren, en zal dan van twee naar vijf
zalen groeien. Want "ons" kijkhuis is inmiddels te
klein geworden - twee zalen met 242 stoelen, te
kleine doeken, te weinig beenruimte. De Vrouwenkerksteeg is binnenstedelijk gebied zonder
uitbreidingsmogelijkheden. Dit betekent dat voor
de filmliefhebbers uit onze wijk de wandelafstand
naar de film wat groter wordt. En wat er met het
kijkhuis-pand gaat gebeuren is nog niet helemaal
duidelijk - het Rijksmuseum Boerhaave heeft
overigens wel interesse getoond om er iets mee
te doen in het kader van het Pelgrimsjaar in 2020.

Nu de ergste droogte plaats heeft gemaakt voor
lekkere regenbuien met af en toe zon, zie je hoe
de planten onder de droogte geleden hebben.
Onze bak in de kweektuin ook, het mooie is eraf.
Lidie Bossen heeft leuke foto’s gemaakt voordat
de droogte toesloeg en de Maredorpbak er nog
heel mooi en verzorgd uitzag. Een impressie kunt
u vinden op de website www.maredorp.nl

Film Museum Leiden
In het Kijkhuis "oude stijl" zal van 2-11 november
voor het laatst op deze lokatie het LIFF te volgen
zijn, het Leiden International Film Festival, en wel
de 13e editie. De mensen achter het LIFF hebben onlangs ook een nieuw museum aan Leiden
toegevoegd: het Film Museum Leiden. Dit museum ligt in het Leidse stationsgebied, in de Red
Carpet Lounge, met maandelijks wisselende tentoonstellingen. Volgens de organisatie vult dit
filmmuseum een gat in de Nederlandse filmwereld - men laat zaken uit de filmgeschiedenis zien
die door andere filmmusea genegeerd worden. In
aanloop van het LIFF zijn drie tentoonstellingen
gepland, waaronder de eerste die de focus legt
op het oeuvre van de nimmer grijs wordende
amerikaanse acteur Steven Seagal, een acteur
wiens films gemiddeld zo ongeveer een 3,5 halen
op de film-beoordeel-site van IMDB.

Haarlemmerstraat-Oost
door Agna Zonderop

Het kernwinkelgebied moest voor wat betreft de
Haarlemmerstraat worden teruggebracht tot aan
de Hooglandse Kerksteeg. Dat was destijds het
heersend inzicht bij de gemeente met betrekking
tot de realisatie van het Aalmarktproject, het “winkelrondje” en de belangrijkste winkelroute. Ooit
was het een “kilometer koopplezier”, de Haarlemmerstraat, betiteld als een van de langste winkelstraten van Nederland. Die kilometer plezier
wordt inmiddels niet meer gehaald, met de huidige ontwikkelingen op het oostelijk deel van de
straat. Dit is jammer, want de ondernemers van
de 68 winkels die daar gevestigd zijn verdienen
een beter lot dan oprukkende leegstand en de
dreiging van bestemmingen van winkelpanden
tot woonhuizen. Aan de ondernemers ligt het niet,
die willen hun deel van de straat graag weer tot
bloei zien komen en staan open voor nieuwe
ideeën, concepten en verruiming van de bestemmingen van de panden. Zo lang het maar bijdraagt aan een verlevendiging van het straatbeeld en het winkelend publiek de weg weer weet
te vinden. Inzichten worden onder druk nog wel
eens vloeibaar, en interim manager Hans Gennotte van Centrummanagement Leiden is van
mening dat het anders kan, anders moet en dat
er mogelijkheden liggen om dit deel van de
Haarlemmerstraat opnieuw tot ontwikkeling brengen. Hij is bereid om samen met een aantal
ondernemers naar creatieve oplossingen te zoeken en sluit weinig uit, zo lang er maar geen
woningen komen in de winkelpanden. Dat is echt
de uiterste, en meest onwenselijke optie.

Winkels
Drogisterij Kruidvat was uit z'n jasje gegroeid in
het voormalig pand Haarlemmerstraat 161, en is
inmiddels opgeschoven naar nr 70-74 (voorheen
H&M). Deze verhuizing heeft geresulteerd in een
veel ruimere winkel, waar het een stuk overzichtelijker is ingericht en het assortiment beter tot z'n
recht komt.
Een stukje verderop, op nr 54 – waar voorheen
Mango huisde – wordt per 1 september a.s. een
vestiging geopend van de Deense discountketen
Normal. Een winkel waar vooral drogisterij artikelen, persoonlijke verzorgingsproducten, make-up
e.d. worden verkocht tegen aantrekkelijke consumentenprijzen.
Het klinkt als de naam van een wasserette, maar
het is een kledingmerk: Superdry, een groeiend
modemerk werkzaam op ruim 500 locaties verspreid over 46 landen. In het pand van het
Volkshuis op de Haarlemmerstraat zal ook een
vestiging van dit merk haar intrek nemen.
Superdry richt zich op kwaliteitskleding met een
mix van vintage, americana en Japanse graphics
gecombineerd met een Britse stijl.

Sloop Haarlemmerstraatblok van start
door Esther Moonen

Het Haarlemmerstraatblok gezien vanaf de Stille Rijn
(Foto: Agna Zonderop)

Onlangs is aangevangen met de sloop van het
zogeheten Haarlemmerstraatblok. Het gaat om
de panden aan Haarlemmerstraat nr. 101 tot en
met 111 en Stille Rijn 8 en 9 en dit is het laatste
deel van het ingrijpende Aalmarktproject.
Eigenaar Dela-Vastgoed wil met de sloop van dit
laatste blok een winkelruimte creëeren van bijna
3200 vierkante meter. Het ontwerp van Vocus
Architecten BNA uit Bussum laat aan de buitenzijde een aantal gevels zien, waardoor het nog
steeds verschillende panden lijken. Aan de binnenzijde wordt het echter een geheel, inclusief
ruime winkelkelder. In het ontwerp is ook de
monumentale kapconstructie van Stille Rijn 9 verwerkt.
(Bron: Leidsch Dagblad, 15 november 2017)

Zomerweelde in Maredorp / De Camp (Foto: Agna Zonderop)

Museumlijn
Bij wijze van proef die een jaar gaat duren zal er
een nieuwe buslijn gaan rijden die een route
aflegt tussen Bio Science Park en de binnenstad,
langs de diverse musea die onze stad rijk is:
Museumlijn 10. De lijn is een gezamenlijk initiatief
van gemeente Leiden, provincie Zuid-Holland en
exploitant Arriva, en zal vanaf 26 augustus gaan
rijden. Het gaat om een kleiner type bus met 12
zitplaatsen en 17 staplaatsen, en is rolstoel toegankelijk. De route rijdt grotendeels over bestaande routes, via het OV-knooppunt Leiden
Centraal, en de haltes zijn overwegend bestaande haltes. Wel wordt ook het Rapenburg in de
route opgenomen vanwege de aanwezigheid van
Hortus, Sieboldhuis en Rijksmuseum van Oudheden. Er kan betaald worden met de gebruikelijke vervoerskaart tegen de gangbare OV-tarieven;
ook wordt nagedacht over het ontwikkelen van
een combinatie van de museumjaarkaart met het
vervoer, een gemakskaart.
Het verdwenen bloemstuk
Eind juli had Petri Rijsdijk van Bloemenwinkel
Fiori twee prachtige bloemstukken gemaakt om
de buitenpresentatie van het pand aan de Lange
Mare te verfraaien. Toen zij na het weekend weer
aan de zaak kwam, bleek echter een van de
reusachtige stukken spoorloos verdwenen. Het
was compleet met pot uit de buitenpot ontvreemd. Nu stond het stuk vast met draad, was
het wegens de grootte en het gewicht niet zo
ongemerkt mee te nemen en moet het zeker
opgevallen zijn als iemand opeens zo’n prachtig
kunstwerk in huis of in de tuin heeft staan. Een
bericht op Facebook, in de hoop dat de dader
berouw zou krijgen en zich zou melden, heeft
helaas nergens toe geleid. Van het stuk ontbreekt
tot op de dag van vandaag nog ieder spoor.

Strijden tegen de armoede
door Jan W. Schoones

De veelvuldig over Leiden publicerende historicus Cor Smit heeft onlangs een nieuw boek
geschreven over tweehonderd jaar Leidsche
Maatschappij van Weldadigheid ter voorkoming
van Verval tot Armoede (kortweg LMW). En niet
voor niets - want armoede is een belangrijk en
onderscheidend onderdeel van de Leidsche
geschiedenis. De ruime meerderheid van de
Leidse bevolking behoorde eeuwenlang tot de
laagste inkomensgroepen. En deze situatie veranderde pas in de jaren 80 en 90 van de vorige
eeuw. Bovendien, heden ten dage leeft 1 op de 6
Leidenaren met een inkomen rond het minimum.
En waar armoede is, zijn en waren ook initiatieven van weldadigheid, zoals die van de LMW. De
LMW werd in 1817 opgericht. Eigenlijk was een
vulkaanuitbarsting de reden van de oprichting op 10 april 1815 erupteerde de Tambora vulkaan
in Nederlands-Indië, die de jaren daarop de oogsten ernstig aantastte, dat weer leidde tot hongersnood en armoede. Bovendien kende men in
Leiden al langer een flink malaise - de bevolking
daalde van 60.000 inwoners in 1670 tot 28.000
in het jaar 1808 - de achteruitgang van de textielindustrie was hier de oorzaak van. Huizen en
straten vervuilden, grachten werden open riolen,
cholera epidemieën (de eerste in 1832, de laatste
in 1866) heersten. Veel Leidenaren waren ondervoed - de helft van de Leidse dienstplichtigen
werd afgekeurd omdat men kleiner was dan 1.57
meter, de minimum vereiste lengte. De zuigelingensterfte was hoog, 20-25%.
In dit boek komt ook op enige foto's en tekeningen onze wijk in beeld. We zien het
Huiszittenhuis en de Armenbakkerij van de
Nederlandse Hervormde Diaconie aan de Oude
Rijn op een foto van rond 1900 en een tekening
van Jacob Timmermans uit 1788. Ook op tekening en foto is het RK Maagden- of Meisjesweeshuis op de Haarlemmerstraat bij de Lege
Werfsteeg te zien. Bij een foto uit 1890 van de
Haarlemmerstraat, van de Ursulastraat naar het
westen gezien, wordt verteld: nieuw aan het eind
van de negentiende eeuw: etalages kijken en
winkelen! De keuken van het Soephuis aan de
Haarlemmerstraat staat op een foto uit 1900 (het
Soephuis dat in 1930 verbouwd is tot Brokkenhuis). Ook in onze wijk lag de lagere school voor
minvermogenden (school der derde klasse) in de
Van der Werfstraat, hier getoond met een foto uit
1900. En in een foto uit 1930 zien we een oude
vrouw lopen op de Lange Mare. Het boek geeft
een doorwrocht overzicht van 200 jaar LMW, en
bevat tevens talloze interessante weetjes. Wist u
dat in de Boerhaavezalen (nu het Rijksmuseum
Boerhaave) in 1947 een opvang voor "onmaatschappelijke gezinnen" werd ingericht?
Strijden tegen de armoede : tweehonderd jaar Leidsche
Maatschappij van Weldadigheid ter voorkoming van Verval
tot Armoede / Cor Smit, 2018. Uitgeverij Ginkgo. ISBN 97890-71256-63-9.

Sail Leiden
Van 27 tot en met 29 juli jongstleden stond
Leiden in het teken van 'de grootste vloot met
varend erfgoed ter wereld'. Het evenement Sail
Leiden heeft volgens eigen schatting ca. 100.000
bezoekers getrokken. De organisatie, die tevreden is over het evenement en 'de welkome,
gezellige sfeer' in de stad. Gedurende drie dagen
voeren zo’n 200 oude schepen door de binnenstad van Leiden, met vlaggenschip Terra Nova
voorop. Voor het eerst in lange tijd was het, dankzij twee herstelde draaibruggen, weer mogelijk
om grotere schepen af te meren aan de kades
van de Herengracht. Op veel schepen waren
bezoekers welkom om een kijkje te nemen.
Tegenover de Zijlpoort, op de kades van het
Ankerpark, was een markt en in de Haven was
een heuse drijf-in bioscoop gecreëerd, waar de
filmklassieker ‘Titanic’ werd vertoond. Naast deze
activiteiten was er nog veel meer te zien en te
beleven tijdens dit geslaagde water-evenement.
(bronnen: www.omroepwest.nl en www.sail-leiden.nl, foto:
Agna Zonderop)

Symposium Het Waterambacht Leiden
2018 is Leiden Waterjaar. Eind juli nog was er
Sail Leiden met veel prachtige historische boten
in de Leidse wateren. Maar water is veel meer
dan schepen alleen: mooie grachten die toeristen
aantrekken, waterlopen die gevolgen van de klimaatverandering kunnen opvangen, etcetera.
Aan die bredere aspecten van het water wil Het
Waterambacht Leiden op 17 oktober ’s middags
aandacht besteden op een symposium in de historische Marekerk aan de Lange Mare. Ingegaan
wordt op onderwerpen zoals de rol van het water
in het verleden, de klimaatbestendigheid en biodiversiteit, het waterbeleid van de gemeente, de
toeristische en economische waarde van water
en de mogelijkheden om meer water in de stad te
brengen door nieuwe waterlopen te scheppen of
oude te ontdempen, Verleden, heden en toekomst van het Leidse stadswater komen aan de
orde.
Het symposium start om half twee. Voorzitter is
John Steegh, lid van het Waterambacht, oud-wethouder van Leiden en oud-hoogheemraad van
Rijnland. Het programma ziet er op dit moment
als volgt uit:
De burgemeester opent het symposium met een
inleiding over de rol van water in de stad in het
verleden. Daarna gaat Jeroen Haan, hoogheemraad van Rijnland, in op het beheer van het water
in Rijnland en in Leiden, dat onder Rijnland valt.
Wethouder Martine Leewis van Leiden volgt dan
met een bijdrage over het waterbeleid in de
komende collegeperiode en de Leidse klimaatstresstest.

Na de pauze geeft Kirsten van Rijen van de
gemeente Arnhem haar ervaringen met het ontdempen van de Sint Jansbeek in Arnhem. Tot slot
presenteert Jeroen Klooster van het ingenieursbureau Arcadis een kosten-batenstudie naar het
ontdempen van de Mare met drie verschillende
scenario's. Om vijf uur is er een afsluitende borrel.
Tijdens het symposium wordt de winnaar bekend
gemaakt van de door de Historische Vereniging
Oud Leiden en het Waterambacht samen met de
gemeente Leiden georganiseerde fotowedstrijd
‘De schoonheid van het Leidse Water’. Het definitieve programma wordt half september gepubliceerd op website www.waterambachtleiden.nl
De toegang tot het symposium is vrij. Wel wordt
met het oog op de logistiek aanmelding vooraf op
prijs gesteld. Aanmelden kan op het volgende emailadres: info@waterambachtleiden.nl
Voorafgaand aan het symposium bestaat ’s morgens om 11.00 uur gelegenheid om onder leiding
van een gids een gedemptegrachtenwandeling te
maken. Aanmelden hiervoor kan ook via e-mail:
info@waterambachtleiden.nl Het aantal plaatsen
is beperkt.
Het Waterambacht Leiden
N.B. Wij hopen op veel geïnteresseerden, ook van rondom
de Mare, omdat we aan het ontdempen daarvan mede aandacht willen besteden. Onze enquête van verleden jaar
onder de bewoners van de Lange en Stille Mare gaf aan dat
velen daar voorstander van zijn.

Belangrijke telefoonnummers
Centraal nummer gemeente
voor alle vragen: 14 071
Hieronder vallen: Servicepunt
Woonomgeving (afval, grofvuil
e.d. ), Servicepunt Bouwen en
Wonen en Servicepunt Parkeren
Klachten overlast evenementen/
horeca: 071 516 7015
Klachten overlast Schiphol:
020 601 55 55
Graffiti-meldlijn: 071 532 28 78
Politie: 0900 88 44
Wijkagent Willem van Egmond,
Bureau Langegracht:
071 525 88 65 / 06 50 56 14 10

Expositie Lidie Bossen
Van maandag 3 september t/m
zondag 28 oktober 2018 kunt u
schilderijen zien van Lidie Bossen
in de Centrale Bibliotheek van
BplusC, Nieuwstraat 4, Leiden. Alle
openingstijden vindt u onder het
kopje ‘Over ons’ / ‘Adressen en
openingstijden’ op bplusc.nl
Op zaterdag 22 september doet
Lidie mee met de kunstroute in de
bibliotheek. Voor andere dagen
kunt u met haar afspreken via
albossen@hetnet.nl

Doe een voordracht!
Iedere individuele Leidse vrijwilliger, of groep Leidse vrijwilligers,
komen in aanmerking voor de
Vrijwilligersprijs 2018. Kandidaten
voor de prijs kunnen worden voorgedragen door mensen, verenigingen of organisaties uit de Leidse
samenleving. De genomineerden
ontvangen allen een cadeaubon.
Degene met de meeste jurypunten
wint daarnaast ook de Leidse Vrijwilligersprijs: een bronzen beeldje
van de Leidse kunstenaar Piet de
Boer. Sinds 2014 wordt ieder jaar
een Leidse vrijwilligersorganisatie
beloond met de Organisatieprijs
2018. Met deze prijs wil de jury een
Leidse vereniging, instelling of organisatie, die op een bijzondere
manier met haar vrijwilligers omgaat, in het zonnetje zetten.
Voordrachten voor beide prijzen
kunnen tot 22 oktober via de website www.leidsevrijwilligersprijs.nl
worden gedaan. Donderdag 6
december is de feestelijke uitreiking in de Burgerzaal van het stadhuis.

Leve de legende

Colofon

Leve de legende is dit jaar het thema van 3 oktober. Dichter Leo van Zanen
speelt hier op in en stuurde ons onderstaand gedicht over het “wonder van
Leiden”. Toevallig hebben wij in de Marepost van april hier ook aandacht aan
besteed. Omdat dit verhaal ook onder de legendes valt, leek het ons wel toepasselijk, om met het oog op de komende 3 oktober, aan te sluiten op dit
thema met dit leuke gedicht.

De Marepost is een uitgave van
Buurtvereniging Maredorp en
wordt gedrukt op kringlooppapier
door Puntgaaf drukwerk. Verspreiding in de wijken Maredorp en de
Camp, oplage 1.850 exemplaren.

Het wonder van Leiden of: hoe de Mirakelsteeg aan haar naam kwam
De winteravonden van 1315 vormden het decor
voor het fantastisch fenomeen van een komeet, die toen verscheen.
Die trok gedurende een week of wat zijn onheilspellend spoor
boven de Rijnstad met haar Pieterskerk en Burcht en Gravensteen.

De redactie bestaat uit:
Agna Zonderop
Bep Verhoef
Esther Moonen
Jan Schoones
Nienke Branderhorst
technische ondersteuning:

Er werd ge-aad, er werd ge-ood
terwijl hij door de hemel spoot
en nu eens geel zag, dan weer rood.
Er was geen mens die dacht aan brood.
Het jaar daarop was het met Leiden dan ook niet zo best gesteld:
mislukte graanoogsten, hetgeen een strop inhield voor iedereen.
Wat men zo verder indertijd verbouwde in en op het veld
was enkel zware kost die meestal op de maag lag als een steen.

Floris Bosch
redactieadres:
Apothekersdijk 13,
2312 DC Leiden
e-mail redactie:
marepost@maredorp.nl

Want peul en wortel, kool en kroot
maakt de cuisine bepaald niet haute.
En ook de niet-macrobioot
nam bij elk maal wel een stuk brood.
Er werd voor veel geld ingevoerd en tegen deze achtergrond
zag bijna niemand nog een been in diefstal of in handgemeen.
Zodat een levendig circuit van zwarte broodhandel ontstond,
waarin met winst werd doorverkocht, dan wel vergokt bij kaart of steen.

website:
www.maredorp.nl
beheerd door Jaap Moggré

Er werd in kroegen, in de goot,
ja zelfs door kinderen op schoot
gedobbeld en gedominood
om het geringste stukje brood.

Arthur Elias (voorzitter)
Oude Rijn 88, 2312 HH

En op een morgen deed een Leidse aan haar buurvrouw het verzoek:
Heeft u wat brood voor mij te leen? Ik wou wat doen met ui en peen.
Zij kreeg daarop ten antwoord: Neen! En toen ze aandrong klonk de vloek:
Als ik het had zou het meteen mogen veranderen in steen.
De ander, ook niet erg devoot, sprak iets dat ik hier niet graag quoot,
maar sterker klonk dan sapperloot, en waar ze heen kon met haar brood.
De leugenachtige verwensing brak de buurvrouw spoedig op
en haar hooghartigheid verdween diezelfde middag om half een.
Want op de plank vond zij in plaats van het verwachte halfje krop
een nu nog altijd in de Lakenhal ten toon gesteld stuk steen.
Zij vond erbarmelijk de dood bij een enorme volksopstoot,
omdat zij in de hongersnood niet wilde delen van haar brood.
De lering die dit voorval bood ervoer de clerus als vrij groot
en niet van heiligheid ontbloot.
Die zag wel brood in dat stuk brood.
Nog jaren lang heeft het kleinood de naastenliefde gepromoot
en toonde achter glas in lood de Pieterskerk het stenen brood.
(Tenslotte dit: dat bij exploot het stadsbestuur destijds besloot
dat nu dat straatje van dat brood Mirakelsteeg heet. Einde noot.)

Koffieconcert
door Bep Verhoef

Op zondag 24 juni organiseerde activiteitencommissie Maredorp een koffieconcert in het Elisabeth Gasthuishof. Onze buurtbewoners dichteres Pink
Meltzer en harpiste Nina van Tol vormden samen een mooi duo. Prachtige
harpmuziek werd afgewisseld met gedichten. Een hele leuke combinatie.
Alleen een beetje jammer dat er zo weinig buurtbewoners aanwezig waren.
Het was een heel mooi concert. (Foto: Ineke van der Stok)

Gelieve kopij, voor 8 november
a.s. aan te leveren per e-mail.

Het bestuur

Nienke Branderhorst ( secretaris )
Vollersgracht 12, 2312 VL
071 - 5142172
Guido de Nooijer
(penningmeester)
Volmolengracht 3, 2312 PG
Frank Maas
Vollersgracht 24, 2312 VL
Hanna Verhoef
Oude Vest 121, 2312 XV
e-mail bestuur:
secretariaat@maredorp.nl
(voor klachten en/of
opmerkingen uit de buurt)
Bent u nog geen lid van onze
buurtvereniging dan wordt dit
de hoogste tijd. Immers, uw
lidmaatschap versterkt, verbindt en verbetert Maredorp.
Dat onderschrijven ook de vrijwilligers en het Maredorps
bestuur van harte. Maredorp
is een van de oudste gedeelten van de stad, tóen een zelfstandig dorp tot 1355, nú ons
dorp tussen de Oude Rijn en
de Oude Vest.
If you are not a member of our
neighbourhood society Maredorp, now is the time. Your
membership will enhance,
connect and fortify Maredorp.
All the volunteers of the Maredorp committee heartily agree
with this aim. Maredorp is one
of the oldest neighbourhoods
of Leiden. An independent village until 1355, it is now hour
village, between the Oude
Rijn and Oude Vest.
Lidmaatschap / membership:
€6.- per jaar / a year:
IBAN NL53 INGB 0003397558
e-mail bestuur / secretariat:
secretariaat@maredorp.nl

