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Van de redactie

Zoals u inmiddels wel van ons
gewend bent, hebben wij van de
laatste Marepost van 2016 weer
een mooie kleurenuitgave ge-
maakt. En dit keer was er zoveel
nieuws dat het maar liefst 6 pagi-
na’s zijn geworden. Wat mijzelf
betreft is het afgelopen jaar omge-
vlogen. De buurtvereniging heeft
haar handen vol gehad aan ver-
schillende projecten, waarvan er
een aantal nog lopen en er zijn
weer tal van leuke activiteiten geor-
ganiseerd in de wijk, waarvan er
een aantal nog op de planning
staan. In deze Marepost valt hier
weer van alles over te lezen. De
buurtvereniging zal ook in het nieu-
we jaar alle (bouw)projecten in en
om de wijk nauwlettend blijven vol-
gen. Op die manier kan er op tijd
worden gereageerd om een fijne en
leefbare woonomgeving te waar-
borgen. 

Verder leest u in deze Marepost
wat er rond de feestdagen zoal te
doen is in de buurt en is er een leuk
interview geplaatst met de, voor
velen van ons, bekende buurtbe-
woner en ondernemer Lode Busch.
Wij wensen u weer veel leesplezier
met deze krant. Vanaf deze plek
wens ik u, namens de gehele re-
dactie prettige feestdagen en een
gezellige jaarwisseling!

Esther Moonen

Nieuwjaarsborrel

De Nieuwjaarsborrel voor de leden
zal plaatsvinden op zaterdag 14
januari 2017. Alle leden krijgen
hiervoor een uitnodiging. Het
bestuur wenst u langs deze weg
alvast prettige feestdagen toe. 

De buurtvereniging is op
zoek naar jou!

Ruim 40 jaar geleden richtten
bewoners de buurtvereniging op uit
onvrede met het beleid van de
gemeente. Nu ziet de gemeente in
de buurtvereniging juist een vol-
waardig partner om mee te denken
over ontwikkelingen in de binnen-
stad. Dat betekent dat ze steeds
meer een beroep doet op de ver-
eniging om namens de bewoners
invloed uit te oefenen. Het bestuur
vind het belangrijk om deze bijdra-
ge te kunnen leveren, maar wil hier
graag een volgende stap in zetten.
Daar komt bij dat een aantal
bestuursleden te kennen heeft
gegeven het stokje, na lange tijd,
over te willen dragen. En daarom
zijn we op zoek naar jou! We zoe-
ken nieuwe bestuursleden, die mee
willen werken en denken over wat
we voor de buurt kunnen en willen
betekenen. Mensen die ideeën
hebben over de koers van de ver-
eniging en die een bijdrage kunnen
en willen leveren aan de activiteiten
van de buurtvereniging.

Lijkt dit je wat? Wacht dan niet tot
de eerstvolgende jaarvergadering,
maar stuur een mailtje naar het
secretariaat van de vereniging.
b.verhoef@maredorp.nl Geef daar-
in een korte beschrijving van jezelf
en hoe je de toekomst van de
buurtvereniging ziet. We nemen
dan snel contact met je op.

Een sfeervolle burendag!
door Josie Kunseler

Op zaterdag 24 september hebben
veel bewoners van Maredorp – De
Camp hun buren begroet. Zij ont-
moetten elkaar in een ongedwon-
gen sfeer op de Burendag onder
het genot van koffie, pannenkoe-
ken en fantastische muziek. De zon
scheen in de gezellig ingerichte
tuin van het Elisabeth Gasthuishof;
alle bewoners van Gemiva SVG
groep ontvingen, samen met de
vrijwilligers van de buurtvereniging,
ruim 70 buurtbewoners. Er waren
diverse optredens van buurtbewo-
ners; harpspel met zang, gitaar,
panfluit; kinderen werden mooi
geschminkt en grabbelden in de
kruiwagen, op zoek naar leuke
cadeautjes. Ook waren er leuke
prijsjes voor de ingeleverde kleur-
platen. Er ontstonden geanimeerde
gesprekken over wensen in de wijk
en de film over de wijk uit de vorige
eeuw was een echte publieks-
treffer. Kortom: een bijzonder
geslaagde dag die zeker volgend
jaar herhaald gaat worden.
Natuurlijk bedankt de buurtvereni-
ging alle sponsors en vrijwilligers
die deze Burendag hebben moge-
lijk gemaakt. De sponsors waren:
Diaconaal Centrum De Bakkerij,
Slager van der Zon, Frank’s
Bloemenshop, Dieren-speciaal-
zaak Eddy Bon, Het Oranje
Fonds, Douwe Egberts. 
(Foto’s onder: Mirjam van Dam)

Kerstmarkt 

Donderdagavond 15 december is
er weer een kerstmarkt op locatie
de Oude Vest van de Gemiva-SVG
Groep, in samenwerking met de
buurtvereniging. Kom gezellig rond
snuffelen tussen 18:30 uur en
21:00 uur en ga gegarandeerd met
iets origineels naar huis! De spullen
zijn namelijk handgemaakt door
mensen met een beperking. Hope-
lijk kunnen we ook genieten van
live muziek en is er gelegenheid tot
samenzang van bekende kerstlie-
deren. Dit alles onder het genot van
onze huisgemaakte Glühwein en
een hapje. Ben jij een creatieve
buurman of –vrouw en zou jij zelf-
gemaakte creaties willen verko-
pen? Dan krijg jij een eigen kraam-
pje in onze gezellige kersttuin! Of
bespeel jij een instrument en zou je
de bezoekers willen verblijden met
een muzikaal optreden? Neem
contact op met Manon Dubbelaar:
manon.dubbelaar@gemiva-svg.nl /
071-5163200 Tot 15 december op
het Elisabeth Gasthuishof. De
ingang ligt aan Caeciliastraat 16.



Buurtnieuws

De verdwenen bakfiets
Tijdens de 3-oktoberfeesten ontdekte Frank
Zweeris, van Better Bagels, dat zijn bakfiets die
altijd op de Lange Mare voor zijn zaak staat, ver-
dwenen was. Een oplettende schoonmaker, die
in de vroege ochtend al aan het werk was, zag de
fiets verderop in het water liggen. De dieven moe-
ten er flink mee gezeuld hebben, want de bakfiets
stond gewoon op slot. Met hulp van vele vrienden
en een kraan, is de bakfiets uit het water getakeld
en staat hij weer op zijn vertrouwde plek.

Nieuwe straatnaamborden
Er komen nieuwe straatnaamborden in de bin-
nenstad, die beter passen bij het historische
straatbeeld en zijn gebaseerd op oude straat-
naamborden. 

Herinrichting Haarlemmerstraat
Er is vertraging ontstaan bij de herinrichting van
de Haarlemmerstraat. Het leveren van de stenen
gaat langer duren dan gepland. De herbestrating
zal naar verwachting in mei 2017 starten en zal in
fases worden uitgevoerd om zo min mogelijk
overlast te bezorgen aan de ondernemers en
omwonenden. Na afloop van de werkzaamheden
zullen de paaltjes, die nu na het laden en lossen
omhoog gaan, verdwijnen. Dit baart ons grote
zorgen, omdat er dan geen garantie meer is voor
een veilige autoloze winkelstraat. De toezegging
dat er streng gecontroleerd zal worden, heeft ons
niet overtuigd. En daarom heeft de buurtvereni-
ging een zienswijze bij de gemeente ingediend
tegen dit onzalige plan. 

Pepernotenwinkel
Op de Haarlemmerstraat is een tijdelijke peper-
notenwinkel geopend met vele soorten peperno-
ten van het bekende merk Van Delft. Jammer
genoeg gaat de winkel na Sinterklaas weer dicht,
maar hoopt volgend jaar weer terug te komen. 

Frank’s Bloemenshop 25 jaar
Op 5 november was het precies 25 jaar geleden,
dat Frank zijn bloemenwinkel aan Lange Mare 70
opende. Alhoewel hij niets aan het jubileum wilde
doen, hing er in de winkel een bescheiden briefje
met de aankondiging - je moest er wel op gewe-
zen worden, anders zag je het niet - dus was er
toch een klein feestje. De hele dag was er koffie
en ‘s-middags was er een hapje en een drankje.
Het was de hele dag een komen en gaan van
klanten en buurtbewoners om de jubilaris te feli-
citeren. 

Vertrek zonder afscheid…
ingezonden brief

Beste collega ondernemers en buurtbewoners,

Sinds een half jaar… een lege winkel op Lange
Mare 86, natuurlijk is het jullie opgevallen. Op die
hoek, heb ik een kleine 40 jaar in mijn Haarstudio
Leiden, met het grootste plezier, duizenden kap-
sels van vele Leidenaars en bewoners van ver
daarbuiten mogen verfraaien. Genoten van
prachtige levensverhalen en meegeleefd met las-
tige situaties van klanten. En dan half mei 2016 is
daar mijn plotse sluiting Net als bij vele grootwa-
renhuizen, winkelketens en andere bedrijven
speelde de nog steeds haperende economie mij
parten. Dus in plaats van de slingers, met de zil-
veren en witte ballonnen, de muziek en de
haringkar met de witte wijn én jullie op mijn pen-
sioen-receptie in de winkel moest het bord TE
HUUR erop. Als ondernemer en mens doet dat
pijn. Maar meer nog voelt het leeg dat ik van jul-
lie geen afscheid kon nemen. Daarom via deze
weg een welgemeend dankjewel voor alle mooie
contacten. En ik wens jullie een succesvol en
gezond vervolg in alle opzichten. 

Dick, oud-kapper 

Café De Vergulde Kruik
De Vergulde Kruik aan de Haarlemmerstraat mag
zich het komende jaar, het beste cafe van Zuid -
Holland noemen. Zij staan namelijk op de 17de
plaats in de Top 100 van de horeca website
Misset Horeca. Bovendien vierde het cafe op 27
november het 135-jarig bestaan. Dat zal waar-
schijnlijk met een dubbel feestje zijn gevierd. 

Gedichtenbundel
Onze buurtbewoonster Pink Meltzer heeft weer
een gedichtenbundel uitgegeven. Deze bundel
“Hooked” met 23 gedichten, staat in het teken
van de liefde en is te koop in de bekende boek-
handels.

Bezoekers kraskaarten
Half januari is het zover. De papieren kraskaarten
waarmee bezoek vier uur mag parkeren, gaan
verdwijnen. De gemeente gaat over op een digi-
taal en telefonisch parkeerbetaalsysteem. Koop
dus nu niet teveel bezoekerskaarten, want vanaf
half januari zijn ze niet meer geldig.

Nieuwe parkeerautomaten
Op de huidige parkeerautomaten in het centrum
kan de parkeerder geen kenteken invoeren, daar-
om moeten alle automaten worden vervangen.
75 stuks worden vervangen door nieuwe auto-
maten, van het zelfde type als in de woonwijken
rond het centrum. 48 automaten komen niet meer
terug; deze worden in de praktijk relatief minder
gebruikt. Direct omwonenden en ondernemers
worden hierover binnenkort per brief geïnfor-
meerd. Het vervangen en verwijderen van de par-
keerautomaten in het centrum zal voor het einde
van het jaar zijn afgerond. Kentekenparkeren
start per 30 januari 2017. Vanaf 2 januari kunnen
parkeerders als gewenning alvast hun kenteken
invoeren, ze ontvangen dan nog wel een par-
keerkaartje. Meer informatie is te vinden op:
www.leiden.nl/kentekenparkeren

Het Singelpark
B en W hebben toestemming gegeven voor de
bouw van 5 bruggen, die verschillende delen van
het toekomstige Singelpark met elkaar gaan ver-
binden. Het is nu aan de gemeenteraad om in te
stemmen. Ook zijn er langs de route, vele bloem-
bollen geplant voor een fleurig lint, waardoor er
ook meer bijen naar de stad gelokt zullen worden.
In de kweektuin, waar de buurtvereniging een vak
geadopteerd heeft, is momenteel niet veel meer
te doen. De planten gaan met winterslaap en
degenen die de tuin bijhouden ook. Over een
paar maanden gaan we er weer aan de slag.

Bijeenkomsten

Als buurtvereniging krijg je te maken met allerlei
zaken. Dat kunnen leuke dingen zijn of serieuze
zaken die gaan over het leefbaar en veilig hou-
den van de buurt. Zo zijn er een aantal gemeen-
telijke bijeenkomsten, waar buurtvereniging
Maredorp/ De Camp nauw bij betrokken is. 
Het afgelopen jaar waren dat: 

- Het Buurtkaderoverleg, waarin alle buurten uit
de binnenstad, gemeente en politie, samen van
gedachten wisselen en knelpunten aandragen
die voor verbetering in aanmerking komen. 
- De Projectgroep Haarlemmerstraat, waarin de
herinrichting van de Haarlemmerstraat en de
Lange Mare besproken worden. 
- De Projectgroep Hooigracht midden en noord.
Ook hierin worden de herinrichting van o.a. de
Hooigracht en Pelikaanstraat besproken. 
- Overleg herziening bestemmingsplan Binnen-
stad, waarin gesproken wordt over mogelijke wij-
zigingen in het bestemmingsplan. 
- Meedenksessie Turfmarkt e.o., hierin wordt o.a.
de herinrichting van de Steenstraat besproken,
die grote gevolgen gaat hebben voor de
Turfmarkt. Hier zullen de bussen in twee richtin-
gen gaan rijden. Wij zullen de ontwikkelingen
scherp in de gaten houden. 
- Werkconferentie Programma Binnenstad, waar
de successen van het afgelopen jaar werden
doorgenomen en werd ingegaan op de plannen
en het thema voor het komend jaar, zoals het jaar
van De Stijl. Ook werd daar bekend gemaakt
welke aanvragen vanuit het Stimuleringsfonds
Binnenstad zijn gehonoreerd, zoals de samen-
werking tussen diverse festivals voor wat betreft
gezamenlijke inkoop, opslag etcetera. Het jaar
2019 wordt een Rembrandt jaar.

Overlast in de Hekkensteeg 
Er is al een poosje nachtelijke overlast in de
Hekkensteeg. Nadat de klacht bij de buurtvereni-
ging was gemeld, is dit doorgegeven aan de wijk-
agent. Ondertussen is hij bij de bewoners langs
geweest en gaat hij ermee aan de slag. Hopelijk
wordt het opgelost. 

Wandelactiviteit
Onderstaande wens was opgehangen in de wen-
senboom op Burendag. De wens was meer
bewegen of wandelen. Daarom leek het een
goed idee om samen met buurtbewoners 1x in de
maand te gaan wandelen. Wie zin heeft loopt
gezellig mee. We verzamelen bij het Elisabeth
Gasthuishof, Ceaciliatraat 16. We starten om
10.30 uur met koffie en gaan om 11.00 uur op
pad. De data zijn: woensdag 18 januari en
woensdag 15 februari, dus zet het alvast in je
agenda!

Liselotte Rambonnet | LR photography



Maredorper held in Japan
door Jan Schoones

Onze buurtgenoot Matthi Forrer heeft onlangs
zes schilderijen ontdekt van de vermaarde
Japanse kunstenaar Katsushika Hokusai (1760-
1849), bekend van 'De grote golf bij Kanagawa',
als het ware de "nachtwacht" van Japan. De zes
ontdekte aquarellen komen uit de verzameling
van Philipp Franz von Siebold die als arts werkte
in Nagasaki van 1823-1829, en daarna naar
Leiden verhuisde. De werken hingen twaalf jaar-
in het Sieboldhuis, en bevinden zich nu in het
depot van het Museum Volkenkunde. Forrer kon
de ongesigneerde schilderijen aan Hokusai toe-
schrijven door archiefonderzoek in het
Sieboldarchief in Burg Brandenstein. De presen-
tatie van deze vondst was groot nieuws in Japan
- de presentatie van de vondst door Forrer in
Nagasaki werd op de Japanse TV uitgezonden,
en was op de voorpagina van alle grote Japanse
kranten te lezen. De hoop bestaat dat de zes
kunstwerken in de toekomst te zien zullen zijn in
Museum Volkenkunde. 

Gevelsteen Paard en Os
door Jan Schoones

Tussen de nrs. 14 en 15 van de Stille Rijn bevindt
zich een poortje van baksteen waarboven een
gevelsteen is geplaatst. Op deze gevelsteen zijn
een paard -links- en een os -rechts- te zien. Deze
twee beesten kijken elkaar aan. Bovenaan staat
het jaar 1644 - boven het paard staat 16 en
boven de os staat 44. In 1936 kwamen na de res-
tauratie door de bekende architect Jesse in dat
jaar twee teksten naar voren die onder beide die-
ren te lezen zijn. 

Onder het paard staat:
wilt v verblyden hier is
het paert laet ons ryden

En onder de os staat te lezen:
den.os.is.tyt.geslagen.hy.is
vet.hy.cant.niet.langen.drage

Van deze regels leren we dat het om een rijpaard
en een slachtos gaat (een os is een gecastreer-
de stier die door castratie alsmaar vetter wordt).
De poort was de achteruitgang van een slachterij
die gevestigd was aan de Haarlemmerstraat 119.
De twee huisjes die bij Stille Rijn 14 hoorden
waren vanaf 1614 in het bezit van vleeshouwer
Pouwels Jansz. Deze rundvleesslager kreeg in
1623 ook Stille Rijn 15 in bezit. Op het terrein
achter de poort werden te slachten koeien en
ossen gestald. Vermoedelijk was hier ook een
stalhouderij waar men paarden kon huren. In
1635 werd de slager tot buurtheer benoemd, wat
erop duidt dat de slager een grote invloed in de
buurt had. Waarschijnlijk gingen de zaken van de
slager op een gegeven moment niet meer zo
goed, en zocht hij in het exploiteren van een stal-
houderij een nieuwe manier van geld verdienen.
Maar, dat mocht niet baten. In 1652 wordt Den
Drijver, zoals slager Pouwels in de volksmond
werd genoemd, failliet verklaard. Mede hiervoor
verantwoordelijk overigens was zijn zoon. Deze
had in 1648 de nabij gelegen brouwerij De Witte
Eenhoorn gekocht (Stille Rijn 4, het latere Joodse
Weeshuis), en door het wanbeleid van Pouwels
jr. werd sr. mede failliet verklaard. Na het afwik-
kelen van het faillissement in 1654 komt het sla-
gerscomplex in verschillende handen. Heden ten
dage is de gevelsteen in kleur te zien, vermoede-
lijk exact zoals het in 1644 werd onthuld. Na de
restauratie in 1936 waren beide dieren en de
achtergrond wit geschilderd. En ergens tussen
1644 en 1936 zijn beide teksten 'weggemoffeld'.
Vandaag de dag kun je er geregeld toeristen zien
die de tekst trachten te lezen en de steen met de
fraai vormgegeven paard en os op de foto vast-
leggen. Bron: Website Erfgoed Leiden, Geveltekens Data.
Verhaal: Paard en Os. www.erfgoedleiden.nl/collecties/uw-

verhalen/uw-verhalen/verhaal/id/337 [geraadpleegd 12-11-

2016]. (Foto onder: Jaco Haartsen)

Sigaren op de Lange Mare
door Rien van Vliet

Voor rokers (en niet-rokers) in onze wijk en ver
daarbuiten een begrip: tabaksspeciaalzaak
Busch aan de Lange Mare 84, op de hoek met de
Clarensteeg. Lode en Astrid Busch runnen deze
zaak nu alweer 16 jaar. Oudere inwoners van
Maredorp kennen nog Lodes vader Gerard die
samen met moeder Sien de zaak in 1962 begon-
nen. Gerard Busch is helaas overleden maar
Sien is nog regelmatig in de zaak actief wanneer
Astrid en Lode even weg moeten. “Ik ben vanzelf
de winkel ingegroeid en op een gegeven moment
draaide Astrid en ik samen met mijn ouders de
winkel”, vertelt Lode. “Dat was ook wel makkelijk,
zeker toen de kinderen kleiner waren.” 

Nadat Lode de zaak definitief had overgenomen,
besloot hij de koers langzaam te verleggen. “Ik
wilde er niet een soort gemakswinkel van maken
waar je van alles kon kopen. Ik heb een zwak
voor goede, handgerolde sigaren en we besloten
om daarom meer de nadruk te leggen op ons
sigarenassortiment.” Busch heeft inmiddels een
uitstekende reputatie opgebouwd waardoor hij
zowel in Leiden, in de regio als landelijk bekend
is geworden. “Ik hoor regelmatig, wanneer er een
nieuwe sigaar uit is, ‘Busch heeft er een’. Er is
sprake van veel mond-tot-mondreclame. Dat is
natuurlijk erg leuk om te horen en een signaal dat
wij op de juiste weg zitten. Er komen mensen uit
Den Haag, Rotterdam en zelfs Den Helder naar
de winkel toe. Inmiddels hebben we een behoor-
lijk assortiment met 150 verschillende longfillers.”
Een longfiller is, voor de leek, een sigaar die
gemaakt wordt van hele tabaksbladeren en hand-
matig gerold wordt. Het uitbreiden van het assor-
timent betekent dat Lode minder tijdschriften en
kranten gaat verkopen. “Dat deel van het traditio-
nele aanbod van een sigarenboer wordt bij ons
inderdaad minder. Daarbij proberen we uiteraard
wel rekening te houden met de vraag van onze
klanten. Maar we merken ook dat er door de
overheidsmaatregelen van de laatste jaren min-
der sigaretten worden verkocht, nog niet veel
minder, maar de trend is wel gezet. Op de lange
termijn zal de wand met sigaretten ook kleiner
worden en dat is iets wat wij niet kunnen beïn-
vloeden.” Lode en zijn vrouw Astrid organiseren
ook alweer een tijdje sigarenproeverijen, zo’n 25
per jaar. “Sigarenrokers zijn echte genieters. Een
goede sigaar betekent ontspanning en rust. Met
een goede longfiller ben je toch wel een uur
bezig.” Tijdens een proeverij krijgen de deelne-
mers uiteraard uitleg over de sigaar, van Lode
zelf of van sprekers van buitenaf. Ook halen Lode
en Astrid soms een sigarendraaier naar Leiden,
zoals de enige dame in Nederland die het nog
kan of onlangs een specialist uit de
Dominicaanse Republiek. “Wat ik vaak hoor van
mensen die zijn komen proeven, is dat er een
huiselijke sfeer heerst. Mensen van alle leeftij-
den, rangen en standen komen hier bijeen en
genieten van goede sigaren en goede gesprek-
ken.” Echte liefhebbers roken enkele sigaren per
week. De groei in de betere sigaar zit er goed in
en men is bereid om er weer meer voor te beta-
len. Lode en Astrid kennen hun klanten en weten
wat zij willen. Als je er komt voor bijvoorbeeld een
pakje sigaretten dan gaat al automatisch de hand
naar het juiste schap. Het feit dat Maredorp en de
Lange Mare een soort dorp in een stad zijn, helpt
hierbij natuurlijk. “Er is veel sociale controle hier
in onze buurt, in positieve zin. Iedereen kent
elkaar bij wijze van spreken. De Lange Mare is

trouwens een mooie winkelstraat met een divers
aanbod aan winkels. Er zijn hier veel kleine zelf-
standigen die echt iets moois van hun zaak willen
maken.” De concurrentie met de tabakszaak Het
Eerste Valutahuis in de Haarlemmerstraat gaat in
goede harmonie. “Toen Opdam (de andere
tabakszaak bij de Jamin) vanwege zijn pensioen
er mee stopte, hebben wij en Ter Haar samen
met Opdam contact gehad.” Lode en Astrid zitten
overigens op een prima locatie. “Het is trouwens
bijna onmogelijk om met onze soort producten
tegenwoordig een zaak te beginnen op de
Haarlemmerstraat. De huren zijn torenhoog en
alleen als je een eigen pand in bezit hebt, lukt het
wel. Anders is het simpelweg economisch niet
haalbaar.” 

Naast sigarenexpert is Lode ook musicus. “Ik was
17 toen ik als drummer in mijn eerste bandje
speelde, Toy Factory. Wij hebben door heel
Europa getoerd en hebben zo’n beetje alle kraak-
panden van binnen gezien. Daarna ben ik door-
gegaan met Ska-d-Lite. Wij spelen authentieke
Ska, niet de Engelse maar de voorloper van de
reggae. Acht jaar geleden kwam ons laatste
album uit, Plays Dynomite, en toen zijn we direct
gestopt. Apart maar waar.” De combinatie van
gezin, winkel en band ging niet meer. Afgelopen
september is Ska-d-Lite echter weer bij elkaar
gekomen om te spelen op de verjaardag van
Plato in Gebr. de Nobel. Ter gelegenheid daarvan
werden van het laatste album 500 genummerde
exemplaren geperst, op vinyl. “En dat is natuurlijk
nog het mooiste om muziek van te luisteren, van
vinyl,” besluit Lode.
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Cadeautip voor de feestdagen:

Het jubileumboek ‘Een buurt vol leven en
verandering, veertig jaar buurtvereniging
Maredorp- de Camp’, is nog steeds ver-
krijgbaar. Wellicht een leuk cadeautje voor
de feestdagen?

Het is te koop bij onderstaande adressen:

Sigarenmagazijn Busch,
Lange Mare 84

Boekhandel De Kler,
Breestraat 161

Bep Verhoef,
Apothekersdijk 13

Voor ieder die het boek 
nog wil bemachtigen, 
wees er snel bij 
de voorraad is nog maar
beperkt!

Winter Wonderweken 2016
door Esther Moonen

Tot en met 8 januari 2017 staat de binnenstad
van Leiden geheel in het teken van de Winter
Wonderweken. Tijdens deze feestelijke periode is
het historische centrum omgetoverd in winterse
sferen met nieuwe duurzame verlichting. De
intocht en het Huis van Sinterklaas waren de eer-
ste evenementen in het kader van de Winter
Wonderweken, maar er staan nog veel meer
leuke activiteiten op de planning, die pal naast
onze wijk plaats zullen vinden.

IJsbaan
Van vrijdag 9 december 2016 tot en met zondag
8 januari 2017 ligt er weer een drijvende ijsbaan
op de Nieuwe Rijn. Voor 6 euro mag je de hele
dag komen schaatsen. Als je geen schaatsen
hebt, zijn deze ter plekke ook te huur. Denk wel
aan je handschoenen, want deze zijn verplicht!

Kerstmarkt
Van vrijdag 16 december tot en met 28 december
loop je van de drijvende ijsbaan zo onder de brug
door naar de drijvende kerstmarkt. Dit jaar vindt
deze markt al voor de vierde keer plaats en hij is
uniek, want het is de enige in Nederland! Op 22
december wisselt een groot deel van de chalets
van aanbieder, dus ook dit jaar zal er een geva-
rieerd aanbod zijn van lekkernijen tot mooie
cadeaus. Tevens is er weer een culturele pro-
grammering van live-acts wat de sfeer zeker zal
verhogen. Kom gezellig shoppen of maak een
winterse rondvaart vanaf de kerstmarkt haven.

Lichtjesparade
Op vrijdag 16 december tussen 17.30 uur en
18.45 uur lopen de leerlingen uit de groepen 6, 7
en 8 van de Leidse basisscholen de lichtjespara-
de van de Doezastraat naar de Beestenmarkt. Al
voor het zesde opeenvolgende jaar steken zij tra-
ditioneel de sfeerverlichting in de binnenstad aan.
Ter afsluiting zullen op de Beestenmarkt om
18.30 uur de lichtjes van Joris’ Kerstboom wor-
den ontstoken.

Joris’ Kerstboom
Van vrijdag 16 december tot en met 28 december
wordt de Beestenmarkt omgetoverd tot een
gezellig kerstplein. Hier kun je een dierbare in het
licht zetten door een foto van hem of haar in de
boom te hangen. Op vrijdag 16 december zullen
er opnames worden gemaakt voor het televisie
programma Joris’ Kerstboom met KRO-NCRV
presentator Joris Linssen.
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Nostalgische kermis
Van 16 december 2016 tot en met 8 januari 2017
is op het stadhuisplein en op de kerstmarkt, spe-
ciaal voor kinderen, een aantal nostalgische ker-
misattracties te vinden.

Singel’Spark
Van 18 december 2016 tot en met 6 januari 2017
zullen de Leidse Singels worden verlicht met 12
lichtbakens. De route is op eigen gelegenheid te
volgen of met gids, tijdens de feestelijke kerst-
tocht op 18 december. Onderweg zul je worden
verrast met allerlei optredens, muziek, poëzie,
voordrachten en projecties. Kijk voor meer infor-
matie op fieldsofwonder.nl

Open voor licht
Op 18 december zullen verschillende koren de
Leidse binnenstad in kerstsfeer brengen. Er
wordt gezongen in de winkelstraat, op de kerst-
markt en op diverse andere locaties. Zowel kerst-
liederen als klassieke liederen, maritieme folk en
liedjes uit de musical zullen ten gehore worden
gebracht, dus kom luisteren en zing gezellig mee!

Duurzaam
Wist je dat bij de organisatie van het evenement
Winter Wonderweken op duurzaamheid is gelet?
De kerstmarkt en ijsbaan draaien op groene
stroom via ondergrondse stroompunten. Zo zijn
lawaaiige en stinkende diesel generatoren over-
bodig. Joris’ kerstboom is geheel voorzien van
LED verlichting, net als de sfeerverlichting in de
binnenstad. Bovendien zijn de bollen van de ver-
lichting gemaakt van gerecycled materiaal en
geverfd met verf op basis van zonnebloemolie. In
heel Nederland is Leiden de eerste stad die duur-
zame sfeerverlichting op zo’n grote schaal toe-
past. 

De Winter Wonderweken zijn een initiatief van
Centrummanagement Leiden in samenwerking
met Leiden Marketing. Kijk voor meer informatie
en het complete programma op visitleiden.nl Hier
is tevens het programmaboekje te downloaden,

Weet u nog?

...dat er op de Haarlemmerstraat een oliebollen-
winkel was? Het Hollands gebakhuis van
Brouwer. De winkel was gevestigd ter hoogte van
groenteboer Van Groeningen. Het hele jaar door
verkochten zij oliebollen, wafels en poffertjes.
Ieder jaar op Oudjaar stonden de klanten buiten
in de rij om oliebollen te kopen, dan deden zij
goede zaken. Toch is de zaak op een gegeven
moment gesloten en dat was heel jammer, want
het was een unieke winkel.

Het ontstaan van het Runderplein
door Esther Moonen

Op de plaats waar nu het Runderplein is, heeft in
de 15e eeuw een klooster gestaan: het klooster
Schagen. Na het Leidens Ontzet in 1574 werd dit
echter door het stadsbestuur in eigendom ver-
worven en gesloopt. In de 16e en 17e eeuw dien-
de de plek als beestenmarkt: dikbillen en gras-
kalveren werden hier verhandeld in hartje bin-
nenstad. Door de sloop van een enkele oude
panden aan de Noord- en Zuidrundersteeg ont-
stond er een nieuw plein, het Runderplein, dat op
3 mei 1983 feestelijk werd geopend door wethou-
der Waal. Hij werd vergezeld door vriendelijke
koe Josina, in de wandelgangen Josje, die was
geleend van de kinderboerderij in de Merenwijk.
Hij noemde het toevallig dat de koe dezelfde
voornaam droeg als een collega wethouder.
Waal doelde op mevrouw Jos Fase-Dubbelboer,
de toenmalige wethouder van economische aan-
gelegenheden. Vanaf die tijd was het plein
domein van fietsers en voetgangers, aangekleed
met enkele bomen en zitbanken, gevrijwaard van
auto’s. Het groen aan de kant van de Jan
Vossensteeg moest de parkeerplaatsen aan het
oog ontrekken. De huizen die heden ten dage om
het plein staan zaten tijdens de opening in 1983
nog in de planning. Men had zelfs plannen om
een eet- of koffiehuisje te realiseren met een ter-
ras op het Runderplein.

Koeien
Ter gelegenheid van de opening van het
Runderplein werden twee gestileerde koeien
aangeschaft bij een speelgoedfabrikant. Deze
koeien hebben tot op de dag van vandaag een
vaste plek op het plein. Jaren later zijn ze nog
eens van de een op de andere dag voor langere
tijd verdwenen, maar uit navraag bij de gemeen-
te bleek toen dat de koeien werden opgeknapt.
Bron: Leidsch Dagblad, 4 mei 1983



We zijn begonnen!
door Josie Kunseler

Een jaar na de eerste bijeenkomst over het Runderplein is het dan zover: de renovatiewerkzaamheden zijn begonnen! Op maandag 7 november is de firma De
Enk Groen en Golf gestart met de herinrichting van het plein. De omwonenden zijn mondeling (op 10 oktober) en schriftelijk (1 november) op de hoogte gebracht
van de aanpak en planning. De werkzaamheden zullen ongeveer 4 weken in beslag nemen en zijn in week 49 klaar. De twee bestaande koeien zullen ook weer
een plekje krijgen in de nieuwe inrichting. Omwonenden van het plein kijken er naar uit om in december gezamenlijk op informele wijze het plein in gebruik te
nemen! (Foto’s: Mirjam van Dam)

Bouwen in en bij de buurt
door Jaco Haartsen

Sint Elisabeth Gasthuishof
Met het vertrek van Marente uit het Elisabeth
gasthuis is een nieuwe fase aangebroken in de
lange geschiedenis van het gasthuis. Het Sint
Elisabethgasthuis werd gesticht in 1428 door Jan
Dirc Coenenzoon en zijn vrouw Katrijn Willem
Tedensdochter. Zij waren welgestelde Leidse
burgers en kochten in 1428 een huis met erf en
stichtten er een gasthuis ‘tot armer ellendiger sie-
ker vrouwen personen behoef’. Ze stelden het
onder bescherming van de Heilige Elisabeth en
gaven als startkapitaal 4 koeien en 100 Franse
gouden kronen. Het pand is overgenomen door
de Holland Property Group en zal worden ver-
bouwd tot appartementen. Toen het nog onder-
deel was van Marente waren er al deels apparte-
menten in gesitueerd, naast een hospice. Dit laat-
ste deel wordt nu eveneens verbouwd tot appar-
tementen. Aan het exterieur wordt weinig gewij-
zigd; er wordt een voormalige deur terug
geplaatst en er komen enkele dakvensters aan
de zijde van de binnentuin. De voormalige kapel
wordt ook een appartement. Het gebouw betreft
uiteraard één van de vele monumenten in onze
wijk, maar zal – volgens HPG – zodanig worden
verbouwd dat de monumentale waarde niet wordt
aangetast. Mag het verblijf voor onze toekomsti-
ge nieuwe wijkbewoners maar net zo prettig zijn
als toenmaals beschreven door Van Mieris-Van
Alphen in Beschrijving der stad Leyden, deel 111
uit 1770: ‘zo fraaije gasthuis, hetwelke met zeer
ruime en Iuchtige plaatzen en schoone tuinen is
voorzien en daardoor tot een alleraangenaamst
en gezond verblijf van bedaagde lieden - dewel-
ke geneegenheid mogten hebben om voor zich
de vrije kost en wooning, hun leeven lang
geduurende, alhier te koopen - nog zoude kon-
nen verstrekken’. Citaten overgenomen van: www.erf-
goedleiden.nl/component/lei_verhalen/verhaal/id/203

ID college • ROC Leiden
Burgemeester Henri Lenferink van Leiden heeft
maandag 10 oktober het nieuwe pand aan de
Breestraat van ID College en ROC Leiden fees-
telijk geopend. In het nieuwe gebouw in Leiden
zijn beide roc’s dit studiejaar gestart met het
gezamenlijke MBO College Gezondheidszorg.
Op 29 oktober mocht ook ‘de buurt’ een kijkje
komen nemen, naast de partners van de mede-
werkers. Het is naar mijn mening van binnen een
fraai-functioneel onderwijsgebouw. De reacties

Vuilcontainer kapot? Probeer een andere!
door Rien van Vliet

Het gebeurt nog wel eens dat de ondergrondse
vuilcontainers niet werken. Dit komt onder ande-
re doordat bewoners en winkeliers te grote en te
volle vuilniszakken in de klep proberen te prop-
pen. Hierdoor komt de klep vast te zitten en is de
container onbruikbaar. Wij verzoeken u hierop te
letten. De winkeliersvereniging van de Haarlem-
merstraat is eveneens verzocht om hun leden
hier op te wijzen. De pas die de gemeente vers-
trekt heeft kan op twee containers gebruikt wor-
den. Als u vindt dat u te ver moet lopen voor de
tweede container, dan kunt u de gemeente ver-
zoeken om uw pas geldig te laten maken voor
een container dichter bij waar u woont. U kunt dit
doen via www.leiden.nl/containerpas. Maakt u
alstublieft gebruik van deze mogelijkheid; hier-
mee voorkomen we dat er vuilniszakken naast de
container worden gezet!

Van de wijkagent

Beste Buurtgenoten,

Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben de wijk-
agent Willem van Egmond. Mijn liefde voor
Leiden begon al op mijn 4e jaar. Toen nam mijn
vader me mee naar de 3 oktober vieringen. Ik
mocht overal in en ik was gelijk -als geboren
Rijnsburger- verknocht aan deze stad. Ik heb er
gewerkt van 1987 tot 1994. Ging daarna 10 jaar
naar de Bollenstreek en ben in 2004 weer met
veel plezier teruggekeerd in Leiden Centrum.
Mijn wijk is het stationsgebied tot aan de Oude
Rijn en de Maredijkbuurt. In de wijk spelen aller-
lei problemen. Er zijn veel alcohol- en drugsver-
slaafden. Ze worden grotendeels opgevangen en
er zijn goede projecten vanuit de Binnenvest, 

over het exterieur lopen nogal uiteen, als ik de
opmerkingen hoor van voorbijgangers als we
onze lunch buiten voor de deur nuttigen: ‘dat is
toch best mooi geworden’ en ‘er stond een foeile-
lijk gebouw, dit is veel mooier’ tot ‘hoe kunnen ze
dit nu nieuw neerzetten’. Ook hier is het cliché
‘smaken verschillen’ dus duidelijk van toepassing
en moet u maar zelf beoordelen wat u ervan
vindt. Neem in ieder geval zeker een keer de
doorsteek tussen Breestraat en Boommarkt op
een van uw wandelingen door de stad.

om ze een goede dagbesteding te geven. Ook de
gebiedsverboden zorgen voor aanmerkelijk min-
der overlast. Regelmatig zijn er vanuit het station
verkeerde bezoekers, die snel willen toeslaan en
snel weer vertrekken. Daarom probeer ik als
biker wijkagent veel op straat te zijn, om al die
bewegingen snel te kunnen waarnemen en te
delen met het team om me heen. In mijn wijk zijn
erg veel onbewaakte fietsenstallingen. Er werden
in 2004 in geheel Leiden 2000 fietsen per jaar
ontvreemd. Ga er maar vanuit dat het grootste
deel geen aangifte doet, dus reken maar uit. Ik
heb toen, samen met 3 collega’s in opleiding, een
project hierop gestart. We zijn toen acties gestart,
om heling te verminderen. Ook zijn er inmiddels
meer bewaakte stallingen gekomen. Maar we zijn
er nog niet. Ik mis nog een 24-uurs-stalling in de
binnenstad, voor het uitgaanspubliek. Tilburg
heeft een mooi voorbeeld van een 24-uurs
bewaakte stalling, midden in het centrum. Die
info heb ik gedeeld met de gemeente.

Wat kan je nou als burger het beste doen om te
voorkomen dat je fiets gestolen wordt. Zorg als
eerste dat je een digitale foto hebt, van je fiets.
Registreer je frame nummer, want als je fiets
gestolen wordt, is het handig om die info paraat
te hebben. Zet je fiets zoveel mogelijk in een
bewaakte stalling of zet hem anders altijd vast
met een solide ketting, aan een hek of een paal.
Zet je fiets in het zicht van mensen die voorbij
lopen. Sociale controle is een goede preventie. 
Doe altijd aangifte van je gestolen fiets. Dit kan
tegenwoordig digitaal, via internet. Wees je
bewust dat drugsverslaafden dagelijks op zoek
zijn naar fietsen, om die snel door te verkopen en
weer geld te hebben voor hun verslaving. Laat
ook geen waardevolle spullen achter in de fiet-
stassen. Koop nooit zomaar een fiets van iemand
of via marktplaats. Je loopt dan het risico, dat je
later bij een controle voor heling aangehouden
kan worden. Check altijd de fiets tevoren via lan-
delijke registratiesystemen, of het een ‘eerlijke’
fiets is, die je koopt. Wees niet naïef, want dan
geldt, goedkoop is duurkoop. Dit kan bijvoorbeeld
via www.stopheling.nl

Met vriendelijke groet, Willem van Egmond

Wijkagent Leiden Centrum
Langegracht 11
2312 NV Leiden
0900-8844
willem.van.egmond@politie.nl



Ja, ik geef mij op als lid:

Naam

Straat

Postcode

O, LIEVE DENNENBOOM

O dennenboom, o lieve den,
Als ik in het woud 

aan het dwalen ben.
Dan trek je mij zo teder aan,
dat ik bij jou blijf stille staan.

Je spreidt je takken 
een voor een,

Je wijst zo fier ten hemel heen.
Je omgeeft mij met  
een zachte geur
en boeit mij door 
je groene kleur.

O dennenboom, o lieve den,
Als ik je als kerstboom 

weer herken,
Dan wil ik steeds weer 

bij je staan,
dan wil ik niet bij jou 

vandaan. 

Ik kijk naar jou 
steeds meer en meer,

Met al die lichtjes lief en teer,
Die zwijgend spreken 

in hun taal,
het heerlijk heilig kerstverhaal.

Heropening Museum Boerhaave
18 november 2017

Museum Boerhaave heropent zijn
deuren op zaterdag 18 november
2017. Het publiek kan met ingang
van die datum genieten van een
vernieuwd museum. De unieke
rijkscollectie krijgt een aanspreken-
de presentatie die jong en oud
betrekt bij vijf eeuwen natuurweten-
schap, geneeskunde en techniek in
Nederland. 

Momenteel wordt het monumentale
pand gerenoveerd. Zodra die reno-
vatie is afgerond, kan Museum
Boerhaave starten met het inrich-
ten van de museumzalen. Het ont-
werp van de nieuwe presentatie is
van het Amsterdamse ontwerpbu-
reau Opera Design. De vroegere
chronologische indeling maakt
plaats voor een indeling in thema’s.
Die onderstrepen waar het in de
wetenschap om draait: nieuwsgie-
righeid, creativiteit, lef, passie en
(on)geduld. Voortschrijdend inzicht
tijdens de renovatiewerkzaamhe-
den heeft geleid tot een verschui-
ving in de openingsdatum van
medio 2017 naar november 2017.
Zo bleek er meer werk - en dus
meer tijd - nodig voor het vervan-
gen van de elektrische bedrading
en de klimaatinstallatie. ‘Jammer,’
zegt directeur Dirk van Delft, ‘maar
ik ben blij dat we nu weten wanneer
we open kunnen voor het publiek.
We staan te popelen om het geren-
oveerde pand om te toveren tot een
inspirerend museum dat bezoekers
laat zien wat de impact van weten-
schap is op ons leven van vandaag
en morgen.’ Tijdens de renovatie is
de collectie van Museum Boer-
haave elders te zien. In Huygens’
Hofwijck te Voorburg staat tot 20
november de Christiaan Huygens-
collectie. Het Eise Eisinga planeta-
rium in Franeker toont onder de titel
‘Varen op de sterren’ tot juni 2017
de navigatie-instrumenten. En in
het Fries Museum in Leeuwarden
gaat op 26 november ‘Rijk van
Rotzooi’ van start, een tentoonstel-
ling over recycling die door
Museum Boerhaave is ontwikkeld.

Activiteiten in Maredorp
door Alex Koek

STEL…. STEL... STEL dat er in
jouw buurt een ruimte aangeboden
wordt elke week op vrijdag van half
elf tot twee uur? Een gezellige
groepsruimte met tafels en stoelen
met gebruik van keuken. Midden in
het centrum aan de Ceacilliastraat
in het Elisabeth Gasthuishof is door
Gemiva ons, de wijkvereniging
Maredorp, deze kans geboden. De
buurtvereniging nodigt je van harte
uit om, met ons, elke  vrijdagoch-
tend gebruik te maken van deze
gezellige ruimte. Welke bijdrage wil
jij leveren? Waaraan wil jij mee-
doen? STEL je eens voor... dat er
gekookt kan worden voor een
lunch, welke bijdrage zou jij hierin
kunnen hebben? We kunnen een
heerlijke snack van rivierkreeftjes
maken er kan natuurlijk ook pan-
nenkoeken gebakken worden of
heerlijke tosti’s worden gemaakt.
En heerlijke smoothies met de
meest uiteenlopende ingrediënten.
STEL je eens voor... dat er een
lezing gehouden wordt over de
meest uiteenlopende onderwerpen,
of er wordt een film gedraaid over

onze buurt! STEL je eens voor...
dat die ruimte gebruikt kan worden
voor iets creatiefs. Welke bijdrage
zou jij kunnen leveren? Ook hier
kunnen we alle kanten op van beel-
dende kunst, poëzie, handwerken
of tekenen. STEL je eens voor...
dat er een ochtend wordt georgani-
seerd voor gezelschapspellen.
Welke bijdrage zou je hier kunnen
geven met de vele nieuwe gezel-
schapsspellen die jaarlijks uitgege-
ven worden? Maar we kunnen
natuurlijk ook gaan sjoelen of een
potje kaarten. STEL je eens voor...
dat we de ruimte gaan gebruiken
voor het maken van muziek. Zou je
mee willen doen? speel je ook een
instrument? wil je iets laten horen
of wil je samen Jammen, improvi-
seren of zingen. Laat het weten en
maak jezelf en de buurt blij met
muziek. Je kunt natuurlijk ook enkel
komen luisteren. STEL je eens
voor... dat je na het lezen van dit
stukje enthousiast bent geworden:
kom dan op vrijdagochtend vanaf
10.30 uur naar het Elisabeth
Gasthuishof! We beginnen in 2017
op: vrijdag 6 januari, 13 januari,
20 januari en 27 januari. 

Heb je meer ideeën, wil je meer
informatie: kom op 6 januari of laat
het ons weten via de email aan:
b.verhoef@maredorp.nl

Kijkje achter de schermen
Loop mee met de directeur: Dirk
van Delft neemt u mee op een wan-
deling door het museum zoals het
er nu bij ligt! Een kijkje achter de
schermen van de renovatie: langs
lege museumzalen, opengebroken
muren en bouwvakkers die hard
werken aan de klimaatinstallatie,
nieuwe ramen en elektriciteitsbe-
drading. Dirk kan niet wachten tot
hij zijn sleutel weer terug krijgt van
de aannemer, zodat de inrichting
(op thema) van de museumzalen
kan beginnen.

Noot van de redactie: de volgende link

geeft op geheel moderne wijze, via

Youtube, een kijkje achter de schermen

met directeur Dirk van Delft: www.museum-

boerhaave.nl/vernieuwt/loop-mee-met-de-

directeur/?utm_source=MailingLijst&utm_

medium=e-mail&utm_campaign=28-10-

2016 De link is ook te vinden op museum-

boerhaave.nl

Activiteitenkalender

Kerstmarkt
15 december, 18.30 tot 21.00 uur

Creatieve/ Koffieochtend
van 10.30 tot 12.30 uur op:
6  januari
13  januari
20  januari
27  januari 

Wandelactiviteit
van 10.30 tot 12.30 uur
18  januari
15  februari

Al deze activiteiten vinden plaats in
het Elisabeth Gasthuishof,
Ceaciliatraat 16 (bel 27)

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.
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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!

Afbeelding via Pixabay.com


