
46e jaargang, juni / juli / augustus 2016, nummer 3 www.maredorp.nl 

Van de redactie

Terwijl ik dit schrijf is het kwik ein-
delijk opgelopen tot zomerse tem-
peraturen. De lente heeft haar best
gedaan en op verschillende plaat-
sen in de wijk vinden we bloeiende
bloemenpracht. Ook het groen in
de kweektuin is goed aangeslagen.
Als de zomervakantie nadert is er
doorgaans niet veel nieuws te mel-
den. Toch heeft de redactie weer
een afwisselende krant samenge-
steld. Ondanks de zomerperiode
lopen er een aantal bouwprojecten
en er staan een aantal leuke activi-
teiten gepland. Verder vindt u in
deze krant een samenvatting van
de afgelopen ledenvergadering en
stelt een nieuw bestuurslid zich aan
u voor.

Namens de gehele redactie wens
ik u veel leesplezier met deze editie
van de Marepost en een hele fijne
zomer(vakantie) met prachtig weer!

Esther Moonen

Even voorstellen: een nieuw
bestuurslid!

Ik ben Josie Kunseler en maak
sinds de ledenvergadering van mei
jongstleden deel uit van het buurt-
bestuur. Naar aanleiding van con-
tact met de buurtvereniging over de
plaatsing van een minibieb op het
Runderplein werd ik uitgenodigd
om me te oriënteren op een be-
stuursfunctie. Sinds enkele maan-
den volg ik de vergaderingen en
heb ik een goede indruk gekregen
van de werkzaamheden van het
bestuur. De ontwikkelingen in onze
wijk worden door bestuursleden
actief gevolgd. Samen met Bep
heb ik me de afgelopen periode
met name ingezet voor het buurtini-
tiatief dat door Gemiva SVG-groep
is gestart met de bedoeling om acti-
viteiten voor buurtbewoners moge-
lijk te maken in de ruimte van het
Elisabeth Gasthuishof. Inmiddels is
een activiteitencommissie ontstaan
waarin ook een vertegenwoordiger
van het Sociaal Wijkteam partici-
peert. 

Iets meer over mezelf: ik woon
sinds 3 jaar, samen met mijn man
Aloys, met heel veel plezier in
Leiden, in de Janvossensteeg. Ik
ben 58 jaar, heb 3 kinderen die
allen ‘het huis uit zijn’. Wij woonden
voorheen in Monster maar we ken-
den Leiden van de studie van onze
kinderen en Aloys werkt in Leiden.
We hebben in 2013 de stap geno-
men om naar deze mooie en gezel-
lige stad te verhuizen en dat bevalt
ons hier erg goed! Ik werk 4 dagen
per week bij de Sociale Werk-voor-
ziening Patijnenburg in Naaldwijk.
Ik stuur bij Patijnenburg de stafaf-
deling aan en ben verantwoordelijk
voor de interne bedrijfsvoering; een
leuke en dynamische baan; geen
dag is hetzelfde! Met veel enthou-
siasme en energie wil ik me inzet-
ten voor onze buurt en ik hoop veel
buurtbewoners te ontmoeten bij
een van onze activiteiten!

Josie Kunseler

Activiteitencommissie organi-
seert Burendag op 24/9

Zoals in de vorige Marepost al is
vermeld kan de Buurtvereniging de
ruimte gebruiken van de Gemiva
SVG Groep in het Elisabeth Gast-
huishof voor diverse buurtactivitei-
ten. Op 20 mei jongstleden is een
activiteitencommissie gevormd; de
commissie wil inventariseren aan
welke activiteiten behoefte is. Bij
deze bijeenkomst waren ook verte-
genwoordigers aanwezig van De
Bakkerij en Sociaal Wijkteam.

De eerste activiteit zal zijn:
BURENDAG op 24 september.
De activiteitencommissie wordt bij
de organisatie van de Burendag
ondersteund door een medewerker
van Libertas en een medewerkster
van het Sociaal Wijkteam. Er zijn
ideeën om in de ruimte én in de tuin
van het Elisabeth Gasthuishof pan-
nenkoeken te bakken, een open
podium te organiseren voor jong en
oud, een wensboom of muurkrant
in te richten, speed- date met buurt-
bewoners, etcetera. Dit alles met
de bedoeling om elkaar in onze
buurt (beter) te leren kennen.
Wellicht heeft u als buurtbewoner
nog meer ideeën voor de Buren-
dag; laat ze horen! En… wellicht
heeft u een talent waarvan uw
buurtbewoners kunnen genieten?
Bijvoorbeeld: een muziekinstru-
ment bespelen, goochelen of ...
Meldt u aan! We kunnen ook zeker
nog buurtbewoners gebruiken die
op de Burendag hand- en span-
diensten willen verlenen. Uw
ideeën, hulp en/ of uw talent kunt u
kenbaar maken aan het bestuur
via: b.verhoef@maredorp.nl Zet 24
september in ieder geval alvast in
uw agenda. Tot dan!

Mini-braderie in het Elisabeth
Gasthuishof

Op zaterdag 2 juli is er in het
Elisabeth Gasthuishof een gezelli-
ge mini-braderie. Er is een rom-
melmarkt en draait het rad van for-
tuin. Ook aan de kleintjes is
gedacht, want er is een grabbelton
en de kinderen kunnen worden ge-
schminkt. De middag is van 12.00
tot 15.00 uur. De ingang is in de
Caeliastraat 27 . 

Rommelmarktspullen
Heeft u nog spullen voor de rom-
melmarkt ? Dan kunt u ze kwijt bij
het Elisabeth Gasthuishof aan de
Caeciliastraat 27. Zij willen ze
graag hebben.

Zomerborrel

Op zaterdag 2 juli, tussen 16:00 en 18:00 uur, organiseert Buurtvereniging
Maredorp weer een zomerse borrel op het Vrouwenkerkplein. Alle leden ont-
vangen hiervoor een uitnodiging. Noteer deze datum alvast in uw agenda!
(Foto onder: Bloemenpracht in Maredorp, Bep Verhoef)



Belangrijke telefoonnummers

Nieuw nummer gemeente voor alle vragen:
14 071

Hieronder vallen:
Servicepunt Woonomgeving 
(afval, grofvuil e.d. )
Servicepunt Bouwen en Wonen
Servicepunt Parkeren

Klachten overlast Evenementen:
071 566 16 00

Klachten overlast horeca:
071 516 70 15

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

De Haarlemmerstraat
door Arthur Elias

Op 17 mei is er een bijeenkomst geweest over de
kop (Pelikaanstraat-Haven) van de Haarlemmer-
straat. Zoals de plannen zich nu ontwikkeld heb-
ben gaat dat deel van de straat er goed uitzien.
Bij de aanwezigen (gemeente en buurt) bestond
eenstemmigheid over een mogelijke herinrich-
ting. Zo komt er in ieder geval meer groen (enke-
le bomen), mooie straatverlichting, een soort
gelijke bestrating als in het andere deel van de
straat en de mogelijkheid voor het aanleggen van
geveltuintjes. Over het al dan niet plaatsen van
fietsrekken bleken de meningen nogal verdeeld.
Wel was men het over eens dat dat gedeelte van
de straat voor fietsers de gehele dag open zou
moeten zijn. In ieder geval zal het straatbeeld van
dat stuk van de Haarlemmerstraat aanzienlijk
verbeteren. Wij vonden het een positieve bijeen-
komst.

Gevonden/verloren voorwerpen

Stel: u vindt iets op straat. Bent u verplicht om het
op te rapen? En mag u het houden of moet u het
aangeven? En wanneer bent u dan eigenaar?
Vervelender is het als u zelf iets kwijtraakt. Bij-
voorbeeld uw paspoort of portemonnee. Moet u
dan aangifte doen? En waar kunt u terecht om te
kijken of uw verloren/ vermiste goed misschien is
gevonden?

Ik heb iets op straat verloren. 
Wat moet ik doen?
In dit artikel staat informatie over het afleveren
van gevonden voorwerpen en het laten registre-
ren van verloren goed. In beide gevallen moet u
zich bij de gemeente melden. Verder staat hier in
welke gevallen u aangifte van verlies moet doen
bij de politie en op welke manieren dit mogelijk is.

Gevonden voorwerpen - gemeente
Een onbeheerd voorwerp op straat is wettelijk
eigendom van de betrokken gemeente. De politie
is geen onderdeel van de gemeente. Als u op
straat iets vindt (van portemonnee tot fiets, van
sleutels tot identiteitspapieren), dan kunt u dit
melden en indien gewenst afleveren bij het Loket
Gevonden Voorwerpen. Elke gemeente heeft een
loket en een Gevonden Voorwerpen-regeling.
Wat u ook vindt: de gemeente is het juiste adres
voor afhandeling.

Verloren voorwerpen - gemeente
Bent u iets verloren? Meld dat dan bij het loket
Gevonden Voorwerpen van de betrokken
gemeente. Mogelijk is het daar al afgeleverd. Zo
niet, dan noteren medewerkers van het loket uw
gegevens. Wordt het voorwerp alsnog afgele-
verd, dan nemen ze contact met u op. Kijk op de
website van uw gemeente hoe u uw verloren
voorwerp kunt aanmelden.

Willem van Vliet, Wijkagent Team Leiden-Midden

Zie ook de volgende informatiebronnen:

-  Wat moet ik doen met een gevonden voorwerp:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/vraag-en-

antwoord/wat-moet-ik-doen-met-een-gevonden-voorwerp

-  Burgerlijk Wetboek; Titel 2; Eigendom van roerende

zaken: wetten.overheid.nl/BWBR0005288/2014-01-01

-  Of zelf zoeken naar uw gevonden/verloren voorwerpen:

www.verlorenofgevonden.nl

Voortgang Herinrichting Runderplein
door Josie Kunseler

Zoals bekend is er eind november 2015 een
buurtbijeenkomst geweest over het opknappen
van het Runderplein. Dit gebeurde op initiatief
van de buurtvereniging in samenwerking met een
aantal buurtbewoners. Vanuit deze bijeenkomst
heeft een initiatiefgroep uit de buurt in maart
jongstleden, in een overleg met de gemeente een
aantal uitgangspunten geformuleerd die van
belang zijn bij de herinrichting.

Deze uitgangspunten zijn:

•  Meer veiligheid, beperking van overlast en
meer groen
•  Een sociale plek waar meerdere spellen
gespeeld kunnen worden door kinderen van alle
leeftijden
•  Contact- ontmoetingspunt voor buurtbewoners;
een plek voor omwonenden
•  Het creëren van de sfeer van een Leids hofje
•  Mogelijkheden om spullen (speelattributen,
stoeltjes etcetera) op te slaan
•  Vergroting van het plein aan de oostzijde
•  Onaantrekkelijk voor ongewenste bezoekers

De ontwerper van de gemeente is met deze uit-
gangspunten aan het werk gegaan en heeft
diverse voorstellen met de initiatiefgroep bespro-
ken. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een ont-
werp. De presentatie van dit ontwerp is in een bij-
eenkomst van de buurtvereniging, waarbij de
gemeente aanwezig was, met veel enthousiasme
ontvangen. Een schets van het ontwerp is onder-
aan deze pagina te zien. Meer informatie over het
ontwerp vindt u op de website van de buurtver-
eniging: www.maredorp.nl

De gemeente heeft gemeld dat in oktober de her-
inrichting van het plein gaat beginnen!

Concert EGH

Op zondagmiddag 26 juni is er een concertje van
de Drieklank in het Elisabeth Gasthuishof. De Het
begint om 15 uur en duurt circa 45 minuten. De
entree is gratis. Ingang via Elisabeth gasthuishof
nummer 5. 



Nieuws van de kweektuin
door Bep Verhoef

In de kweektuin bij het station, is het momenteel
weer mooi. Alle planten zijn allang uit hun winter-
slaap en hebben er zin in en dat is goed te zien.
Overal komen planten en struiken weer tot leven.
In het geadopteerde plantenvak van Maredorp is
het een en al kleur. De bolletjes zijn uitgebloeid
en de planten die geschonken zijn door buurtbe-
woners doen het uitstekend. Het zaad van vorig
jaar komt gewoon weer op en momenteel staan
de goudsbloemen en slaapmutsjes te stralen! De
hortensia’s staan volop in bloei. In de kweektuin
is het goed toeven. Elke dinsdag zijn Lidie en ik
er te vinden om ons plantenvak netjes te onder-
houden. En dat alles wordt opgekweekt om later
een plekje te krijgen in het Singelpark, dat steeds
een stapje dichterbij komt. Als u er in de buurt
bent moet u beslist eens komen kijken. 

Avondje Maredorp
door Bep Verhoef

Zo heette de bijeenkomst die op 20 mei werd
georganiseerd  door Fer Hakkaart, Nick Ouds-
hoorn en Meindert Barkema. Drie echte
Maredorpers. Fer woont er nog steeds. De ande-
re twee wonen in de omgeving, maar hebben
goede herinneringen aan Maredorp. Zij hebben in
de jaren zeventig een film over Maredorp
gemaakt, en die laat oude beelden zien hoe
Maredorp er toen uitzag. 

De avond werd geopend door de band Second
Floor, met een lied, Winter op de Vollersgracht.
Daarna vertelde Nick iets over de buurt waar hij
is opgegroeid, de Haarlemmerstraat. Vervolgens
was de boekpresentatie van Meindert Barkema
getiteld “De man die van vrouwen hield” en de
avond werd afgesloten met de leuke film over
Maredorp. Deze film is sinds kort online te zien
op Youtube, MAREDORP. De avond vond plaats
bij boekhandel van Stockum aan de Breestraat,
waar ook het boekje van Meindert te koop is voor
15 euro. 

Bidprentjes gevraagd

Geachte lezers,

Ik ben bezig met het toegankelijk maken van
enkele duizenden diverse soorten bidprentjes
zoals doop, priesterfeesten, huwelijk, overlijden,
novenen enz, enz. Mocht u thuis dit soort prent-
jes ergens tegenkomen en er geen raad mee
weten, denk dan aan mij.

Vrede en alle goeds,
Jan van Loon
Voorzitter stichting museum Greccio te Leiden
(dit museum is gevestigd onder de Hartebrugkerk) 

Gevelsteen Hartebrugkerk
door Jan Schoones

De Hartebrugkerk is één van de meest in het oog
springende gebouwen in onze wijk. Of je nu loopt
op de Lange Mare, de Stille Mare, de Haarlem-
merstraat, de Van der Werffstraat, of zelfs het
Runderplein, vanuit ieder kant toont deze kerk
zich als een majestueus gelegen, hoog oprijzend
neoclassistisch bouwwerk. Ter linkerzijde op de
Haarlemmerstraat, links van de deur naar de pas-
torie, bevindt zich op een zijmuur een fors reliëf
met het inschrift: "Wat Liefde Vermag", met daar-
onder de aanduiding 1445 en 1945. Dit reliëf, ver-
vaardigd door Geurt Brinkgreve (1917-2005), is
geplaatst in 1946 bij de viering van 500 jaar
Franciscaner monniken in Leiden. Op deze
gevelsteen zien we St. Franciscus van Assisi
(1182-1226) afgebeeld, die zijn hand uitsteekt
naar de wolf die gedwee zijn poot optilt en in de
hand van Franciscus legt. De afbeelding verwijst
naar het voorval ten tijde van het verblijf van
Franciscus in het plaatsje Gubbio - de inwoners
van dit dorpje werden geteisterd door een bloed-
dorstige wolf. Franciscus trok naar de wolf, die
met opengesperde bek op hem afkwam.
Franciscus maakte een kruis en sprak: "Kom hier,
broeder wolf, ik gebied je namens Christus mij
noch anderen kwaad te doen." Meteen sloot de
wolf zijn bek, en ging mak als een lammetje voor
de voeten van Franciscus op de grond liggen. De
gevelsteen laat dus het moment zien waarop de
liefde heeft overwonnen, "Wat Liefde Vermag".
Klein detail: Hans 't Mannetje (1944), de maker
van de gevelsteen van het Sint Elisabeth
Gasthuis, heeft ooit speciaal een gevelsteen
gemaakt voor en van Geurt Brinkgreve, wiens
vader in het verleden directeur was van de
medaille-afdeling van Begeers Zilverfabriek te
Voorschoten.

De Hartebrugkerk, de Rooms Katholieke Kerk
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, de
Koelikerk - niet alleen drie namen, maar ook drie
geveltekens. Naast "Wat Liefde Vermag" zijn
zowel het Alziend Oog van God te zien, alsmede
een halfrond keramisch reliëf. Boven de bekende
spreuk 'Hic Domus Dei est et Porta Coeli' is het
Alziend Oog te zien, beiden in 1904 aangebracht
op het fronton van de kerk. Het keramisch reliëf,
boven de ingansdeur van de kerk, stelt Christus
tussen lijdende burgers en soldaten voor, en her-
innert aan het feit dat in de tweede wereldoorlog
de klokken van de kerk werden weggehaald om
zodoende omgesmolten te worden tot kanonnen.
Het is de moeite waard om deze grote voorstel-
ling in keramiek, in mei 1949 aangebracht, van
dichtbij te bekijken om de verschillende kleuren in
glazuur goed te kunnen zien: bruin, beige, zacht-
geel en blauw. De steen, ontworpen door Jules
Rummens uit Roermond, is indertijd vervaardigd
in Beesel, door de N.V. Kleiwarenfabriek St. Joris. 

Samenvatting van de ledenvergadering
dinsdag 10 mei 2016

Voor de eerste keer mochten wij de gezellige
ruimte in het Elisabeth Gasthuishof gebruiken
voor onze jaarlijkse ledenvergadering. Zoals al
eerder vermeld, is deze ruimte ons aangeboden
door de Gemiva- SVG groep voor activiteiten. 

De avond werd begonnen door Hanna Verhoef,
die iets vertelde over de Leidse Lakenindustrie.
Erg interessant om te horen wat er allemaal moet
gebeuren, voordat de wol van een schaap in een
lap stof (laken) is veranderd. Daarna werden de
agendapunten van de vergadering doorgeno-
men. Er was een brief van een lid, die is bespro-
ken en met kennisgeving is aangenomen. De
aftredende bestuursleden Hanna Verhoef en
Arthur Elias werden herkozen. We hebben er ook
een nieuw algemeen bestuurslid bij: Josie
Kunseler. Zij stelt zich in deze Marepost aan u
voor. Een extra ingelast agendapunt was de her-
inrichting van het Runderplein, die door René
Verdel van de ge-meente werd toegelicht (zie
elders in deze krant). De avond werd afgesloten
met een drankje. 

Het bestuur
Het bestuur ziet er als volgt uit :
Voorzitter:  Arthur Elias
Secretaris:  Bep Verhoef
Penningmeester:  Guido de Nooijer
Algemeen lid:  Hanna Verhoef
Algemeen lid:  Agna Zonderop
Algemeen lid:  Frank Maas
Algemeen lid:  Josie Kunseler

Aanleg Catharinabrug

Vorig jaar oktober is gestart met de aanleg van de Catharinabrig. Deze zal de Waaghoofdbrug vervan-
gen en loopt van de Stille Mare in een lichte S-vorm naar het Gat van Van Nelle, dat het begin wordt van
de nieuwe Catharinasteeg. Op deze manier wordt er een betere verbinding tussen de Haarlemmerstraat
en de Breestraat gerealiseerd, waardoor er een winkelrondje ontstaat. Gemeente Leiden heeft de bouw
middels een aanbesteding gegund aan het Leids aannemingsbedrijf Gebr. Schouls. Op de website van
de bouwer vindt u regelmatig updates en foto’s met betrekking tot de voortgang van dit project. De
Catharinasteeg moet eind 2016 klaar zijn. De brug is vermoedelijk al eerder klaar.
Bronnen: www.visitleiden.nl en www.schoulsleiden.nl, foto Mirjam van Dam

Bron: Website Erfgoed Leiden, Geveltekens Data. Verhaal:

De Hartebrugkerk en St. Fransiscus. www.erfgoedleiden.nl/

collecties/uw-verhalen/uw-verhalen/verhaal/id/350 [geraad-

pleegd 19-4-2016].

Foto: Lidie Bossen



Ja, ik geef mij op als lid:

Naam

Straat

Postcode

E-mail

Colofon

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

De redactie bestaat uit:
Bep Verhoef
Jaco Haartsen
Esther Moonen
Agna Zonderop
Jan Schoones

technische ondersteuning:
Floris Bosch

redactieadres:
Apothekersdijk 13
2312 DC Leiden

e-mail redactie:
b.verhoef@maredorp.nl

website:
www.maredorp.nl
beheerd door Jaap Moggré

Gelieve kopij, voor 11 augustus
a.s. 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

Guido de Nooijer
(penningmeester) 
Volmolengracht 3, 2312 PG

Frank Maas
Vollersgracht 24, 2312 VL

Hanna Verhoef
Oude Vest 121, 2312 XV

Agna Zonderop
Dolhuissteeg 2, 2312 WN

Josie Kunseler

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 hieron-
der in te vullen en lever het in
bij één van onze bestuursle-
den, u krijgt dan een nota
thuisgestuurd. Het l idmaat-
schap kost €6,00 per jaar. U
kunt dit bedrag ook overmak-
en (IBAN NL 53 INGB 0003
3975 58 tnv Buurtvereniging
Maredorp). Hoe meer leden,
hoe sterker we staan!

Bouwplaats! Betreden op
eigen risico

Er is een nieuwe fase aangebroken
binnen ‘Operatie Boerhaave’.
Vanaf nu zijn veiligheidshelmen en
-schoenen verplicht en is het betre-
den op eigen risico…

Hoewel er aan de buitenkant wei-
nig te merken is van een groot-
scheepse renovatie, wordt er aan
de binnenkant zichtbaar hard
gewerkt aan de realisatie van een
nieuw museum. Doorgebroken
muren, open kabelgoten en bouw-
tekeningen op de ramen vormen
voorlopig het aangezicht in het
museum. 

Medewerkers van aannemer Du
Prie lopen in en uit met bouwmate-
rialen. Het museum bevindt zich
momenteel in de ‘sloop-fase’. We
zijn vooral druk met het inventarise-
ren van het interne museum. Hoe
zit het precies in elkaar en welke
buizen en kabels lopen waar naar-
toe? De grote zilveren ventilatieka-
nalen die voorheen zorgden voor
een goede temperatuur in de zalen
liggen op de grond en de muren
zijn opengemaakt om te zien wat er
achter het metselwerk zit. De vloe-
ren zijn opengemaakt om de kabel-
goten te ontsluiten en elektriciteits-
draden liggen als spaghettislierten
door het museum: bij een nieuw
museum hoort ook nieuwe elektra. 

Voor betere isolatie en beveiliging
vervangt men alle voorzetramen
voor nieuw dubbel en beveiligd
glas. Daarmee is het museum
straks vocht- en luchtdicht, een
belangrijke voorwaarde voor de
nieuwe klimaatinstallatie. Het lucht-
behandelingssysteem is volgens
uitvoerder Jordy Rijsbergen dan
ook de grootste ingreep binnen de
renovatie. Het museum heeft
namelijk een eisenpakket samen-
gesteld voor het klimaat in het
museum. Dat is in een ruimte waar
weinig mensen verblijven eenvou-
diger te regelen dan in een lezing-
enzaal. Daarnaast geeft de appara-
tuur in ruimtes ook warmte af; een
uiterst delicaat samenspel van
wensen en realisatiemogelijkhe-
den. Voorheen ontbrak een koelin-
stallatie, zodat de luchtvochtigheid
alleen met de temperatuur te rege-
len viel. Hierdoor kon het voorko-
men dat ook in de zomer de ver-
warming aanstond om de gewens-
te vochtigheidsgraad voor de
objecten te realiseren. De nieuwe
koelinstallatie zorgt ervoor dat het
museum zijn vochtgehalte goed
kan regelen en daarbij de tempera-
tuur aangenaam blijft. De nieuwe
klimaatinstallatie bestaat uit forse
onderdelen en zal door verschillen-
de delen via het dak naar binnen
worden getakeld. 

Het museum is gevestigd in een
monumentaal pand en is daardoor
een labyrint van kruipdoor-sluip-
door routes. Het is de taak van Du
Prie om de installatie te plaatsen
zonder het monument aan te tasten
en zorgvuldig om te gaan met
architectonische en cultuurhistori-
sche waarden van het pand. “Het is
even passen en meten, maar wij
draaien er ons hand niet voor om”,
laat Jordy Rijsbergen weten. Één
ding is zeker: die veiligheidshelm
en -schoenen zijn niet voor niets!
(Bron: www.museumboerhaave.nl)

Roode Steen voor het recht
door Rien van Vliet

Onopvallend ligt hij er bij: de Roode
Steen in de Haarlemmerstraat.
Vele mensen lopen dagelijks over
deze steen heen, zonder bij de
betekenis ervan stil te staan. Rood
is de steen allang niet meer, daar-
om valt ie wellicht ook niet op. Voor
wie de steen toch opmerkt en niet
weet waarom hij daar ligt, hangt er
een nog onopvallender verklarend
bordje aan de winkelpui van schoe-
nenwinkel Tamaris. De Roode
Steen is een herinnering aan het
feit dat enkele honderden jaren
geleden schout Jan de Vos hier op
deze plek recht sprak. Maredorp
maakte toen nog deel uit van
Leiderdorp en ons dorpje had zijn
eigen rechter of ‘schout’. De Jan
Vossensteeg is vernoemd naar
schout Jan.

Hoewel onopvallend, hij zal niet
verdwijnen. De gemeente heeft
laten weten dat de inpassing van
de Roode Steen wordt meegeno-
men in de herinrichting van de
Haarlemmerstraat: ‘De Roode
Steen zal op de historisch correcte
plaats worden teruggelegd’, aldus
de gemeente. Of de steen ook
weer rood zal worden, valt nog te
bezien. Leiden kent overigens drie
van deze zeshoekige stenen.
Naast de Roode Steen is er de
Witte, bij de Visbrug en de Blauwe,
in de Breestraat. Leiden was vroe-
ger ingedeeld in parochies: de
parochie van Sint-Pieter, die van
Sint Pancras en die van Onze
Lieve Vrouwe. De grenzen hiervan
werden gemarkeerd door de zes-
hoekige stenen en zo was er
tevens een indeling in de verschil-
lende rechtsgebieden van de stad.
(de foto boven dit artikel komt van

Wikipedia)

Leids theaterseizoen gepre-
senteerd

Begin mei presenteerden de Leid-
se Schouwburg en de Stadsge-
hoorzaal gezamenlijk hun program-
ma voor het seizoen 2016/17. De
zalen hebben ruim 300 voorstellin-
gen en concerten in petto voor het
komende jaar. De kaartverkoop
start op donderdag 19 mei.

Wetenschap
Opvallend zijn de theatercolleges
in de Leidse Schouwburg, waar-
mee het theater zich met de Leidse
universiteit verbindt. Onder meer
wiskundige Ionica Smeets en ruim-
tevaarder André Kuipers zullen op
laagdrempelige wijze over hun vak-
gebied vertellen.

Cabaret en toneel
Verder zijn gevestigde cabaretiers
als Claudia de Breij, Theo Maassen
en – uiteraard – Jochem Myjer
geboekt en zullen toneelproducties
als Indecent Proposal en Intou-
chables op de planken verschijnen.
Ook De Dijk komt langs. Het gehe-
le programma is te lezen in het
magazine Spotlicht, dat gratis ver-
krijgbaar is bij de Schouwburg,
Stadsgehoorzaal en vele andere
openbare plekken in Leiden. Het
staat ook op de vernieuwde web-
site www.leidse-schouwburg-stads-
gehoorzaal.nl 
(Bron: www.sleutelstad.nl)

Elektriciteitsdraden liggen als spaghettislierten door het museum (Foto: Museum Boerhaave)


