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Van de voorzitter

Voor u ligt de eerste Marepost van
2017. Hoewel het nieuwe jaar al
weer enige tijd geleden is begon-
nen, is het nooit te laat om de
lezers van Marepost alle goeds toe
te wensen voor het lopend jaar.
Wij kunnen terugkijken op veel
buurtactiviteiten in het afgelopen
jaar. Zo valt te denken aan de
Nieuwjaars- en zomerborrel, de
burendag en samen met de omwo-
nenden de realisatie van de reno-
vatie van het Runderplein. Ook was
de buurtvereniging het vorig jaar
overlegpartner van de gemeente
wat betreft de herinrichting van de
Haarlemmerstraat, de Hooigracht
en het Pelikaanplein om maar een
paar andere voorbeelden te noe-
men. Net zoals in het afgelopen
jaar zal het bestuur van de buurt-
vereniging zich ook dit jaar op ver-
schillende terreinen weer sterk
maken voor onze buurt. Maar dan
kunnen wij niet alleen. Dus, als u
zich op welke wijze dan ook zou
willen inzetten voor onze buurt, laat
ons dat vooral weten!

Arthur Elias

Beursbericht

Geachte leden, 

het nieuwe jaar is aangebroken.
Gaarne ontvangen wij van u de
contributiebijdrage voor 2017. Wilt
u zo vriendelijk zijn om 6 euro over 
te maken op onze bankrekening
NL53 INGB 0003397558 tnv buurt-
vereniging Maredorp. Bij voorbaat
hartelijk dank.

Buurtnieuws

Uitnodiging informatieavond
De familie Swaak heeft bij de
gemeente een aanvraag ingediend
voor een bouwplan. Het betreft een
bouwplan tussen de Haarlemmer-
straat 254, de Klimmende Leeuw-
steeg en de Pelikaanstraat. Er is
een informatieavond gepland op
woensdag 22 februari om 19.00 uur
in de winkel van E.P. Swaak,
Pelikaanstraat 22. Hierbij zal aan-
wezig zijn de heer Wim Hofman
van architectenbureau Hofman om
toelichting te geven op het ontwerp
van het bouwplan. Tijdens de infor-
matieavond wordt u in de gelegen-
heid gesteld vragen te stellen. Er
zullen ook een aantal afgevaardig-
den van gemeente Leiden aanwe-
zig zijn, om zo nodig vragen te
beantwoorden.

Catharinabrug
Door een oplettende terrasbezoe-
ker op het Waaghoofd, werden wij
erop gewezen dat de ruimte tussen
de spijlen van de nieuwe Catha-
rinabrug zo groot is - namelijk 26

Het Runderplein informeel
geopend
door Josie Kunseler

Op zondag 8 januari jl. hebben
omwonenden van het Runderplein
op een genoeglijke wijze het buurt-
plein informeel geopend. Ruim 40
buurtbewoners waren aanwezig,
jong en wat ouder. Zij genoten van
oliebollen, glühwein en chocolade-
melk. De bijeenkomst was een ini-
tiatief van de uitvoerder: fa de Enk.
Wim Lentink van deze firma had
gezorgd voor een heuse ‘foodtruck’
en hij overhandigde de buurtbewo-
ners wat tuingereedschap. Na-
mens de buurtvereniging overhan-
digde de voorzitter, Arthur Elias,
speelattributen, zoals skippyballen,
badmintonrackets en stelten. Jong
en oud maakten direct al flink
gebruik van alle speelspullen. En...
eindelijk kon de minibieb in gebruik

centimeter - dat er makkelijk een
peuter doorheen kan vallen. Dit
laatste is namelijk bijna gebeurd,
maar gelukkig had hij de hand van
zijn vader vast. Wij hebben de
gemeente gevraagd of hier richtlij-
nen voor zijn. En wat schetst onze
verbazing? De tussenruimte voor
spijlen van een brug mogen vol-
gens de wettelijke richtlijnen 50 cm
zijn! Dus voldoet het aan de nor-
men. Aangezien dit een voetgang-
ersbrug is en er best wel peutertjes
loslopen, houden wij ons hart vast
en hopen wij dat er geen ongeluk-
ken gaan gebeuren.

worden genomen! De minibieb is
de aanleiding geweest om het plein
te gaan opknappen. De buurtver-
eniging heeft de minibieb geschon-
ken aan de buurt vanwege het 40-
jarig bestaan van de vereniging. De
minibieb staat inmiddels al aardig
vol met boeken voor kinderen én
volwassenen. Zo wordt het Run-
derplein een plein voor iedereen,
een plein om te spelen, te zitten
met een boekje, bij te praten met
de buren. Kortom: een aangename
verblijfplaats voor iedereen. In het
voorjaar, als alles mooi in bloei
staat, vindt de officiële opening van
het plein plaats met vertegenwoor-
digers van gemeente Leiden. Alle
omwonenden kunnen nu alvast
genieten van een prachtig plein.

Leiden Culinair op de Kaas-
markt?
door Arthur Elias

Aangezien er berichten in de pers
verschenen dat Leiden Culinair dit
jaar op de Kaasmarkt gehouden
zou worden hebben de buurtver-
enigingen Pancras- West en Mare-
dorp- De Camp op 24 januari een
informatieavond voor direct om-
wonenden van de Kaasmarkt geor-
ganiseerd. Bij deze bijeenkomst
waren twee ambtenaren van de ge-
meente, het bestuur van Leiden
Culinair en ongeveer 30 bewoners
uit beide wijken aanwezig. Of-
schoon er nog geen officiële aan-
vraag voor een evenementen ver-
gunning was ingediend, bleek tij-

dens deze bijeenkomst al snel dat
de gemeente en Leiden Culinair
het met elkaar eens waren dat het
evenement dit jaar op de Kaas-
markt gehouden zou moeten wor-
den, nu de Garenmarkt wegens de
bouw van een nieuwe parkeergara-
ge niet meer beschikbaar is. De
aanwezige buurtbewoners vonden
dat een zeer voorbarige conclusie.
Naar hun mening was niet serieus
gekeken naar de problemen, die
een weeksluiting van de Kaasmarkt
voor beide buurten met zich mee
zouden brengen. Over een oplos-
sing van het parkeerprobleem (tij-
delijke verdwijning van 150 plaat-
sen, terwijl op de Garenmarkt ook
niet geparkeerd kan worden), de
afsluiting van de Koppenhinksteeg
gedurende een week en ook la-
waai, afval enz. bleek men niet
echt nagedacht te hebben. Vanuit
de aanwezige bewoners van beide
wijken werden verscheidene alter-
natieve locaties naar voren ge-
bracht, maar zowel van de kant van
de gemeente als van Leiden
Culinair bestond vooralsnog niet de
bereidheid om daar serieus naar te
kijken.

Hoe nu verder? 
Als Leiden Culinair ondanks de
bezwaren van bewoners van beide
wijken toch een evenementen ver-
gunning aanvraagt en de gemeen-
te die vervolgens afgeeft zal bij
beide buurtverengingen de vraag
naar voren komen of daartegen
juridische stappen ondernomen
moeten worden.

Foto’s: Aloys van Rest



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

Wijk BOA centrum

Ik zal me eerst even voorstellen, ik ben Martin
Oppelaar, sinds 2010 werkzaam bij de Gemeente
Leiden als buitengewoon opsporingsambtenaar
(BOA). Geboren en getogen in Leiden (noorder-
kwartier). Sinds 1 november 2016 is de afdeling
Handhaving een proef van 1 jaar gestart met een
4-tal wijk BOA’s. De BOA’s zijn ingedeeld in
gebieden gelijk aan het werkgebied van de teams
van de politie, te weten: Leiden zuid (John v
Amsterdam0, Leiden noord (Angelina de Roode),
Leiden west (Gert Jan Fictorie) en Leiden cen-
trum: Martin Oppelaar, m.oppelaar@leiden.nl,
06-52526032 

Deze BOA’s zijn belast met de handhaving vol-
gens de Leidse handhavingsvisie. Handhaving
openbare ruimte ziet toe op de naleving van
zowel gemeentelijke als landelijke regelgeving,
gericht op het waarborgen van de leefbaarheid in
de openbare ruimte. De inzet van het team hand-
having is gericht op het bewerkstelligen van norm
conform gedrag. Een aantal onderwerpen uit
deze visie zijn:

* afval
* parkeren
* overlast personen
* uitstallingen
* evenementen
* honden overlast
* overlast op het water

Tevens is de bedoeling dat de samenwerking met
de politie versterkt en geïntensiveerd wordt, dit
omdat de problematiek waar de beide disciplines
mee te maken krijgen een aantal raakvlakken en
gemeenschappelijke belangen hebben. Hierbij is
het de bedoeling dat de wijk BOA’s een verbin-
dende factor tussen de Leidse burger en externe
partners gaan spelen. De wijkagent is bij een
ieder in de wijk bekend, de BOA echter is voor
een hoop burgers onbekend, de rol van de wijk
BOA is om dit te veranderen. De wijk BOA moet
in zijn/haar wijk een bekend en vertrouwd gezicht
worden, waarbij de BOA de problematiek en hot-
spots kent. Samen gaan we voor een mooie,
schone en leefbare stad.

Ontsluiting Boerhaave-archief

Leiden en Sint-Petersburg werken samen aan
ontsluiting Boerhaave-archief

Een wens waar Museum Boerhaave al lang aan
werkt, is het tonen van het archief van Herman
Boerhaave, de man waar het museum naar ver-
noemd is. In zijn tijd (1668 - 1738) was hij één
van de bekendste mannen van Europa. Hij was
een alleskunner: arts, anatoom, botanicus, schei-
kundige, humanist en onderzoeker. Circa 300
jaar geleden kwam zijn persoonlijke archief via
nabestaanden terecht in de Militair Medische
Academie in Sint-Petersburg. Afgelopen decem-
ber ging een lang gekoesterde droom in vervul-
ling: Dirk van Delft ondertekende in Rusland een
bijzondere samenwerkingsovereenkomst die
moet leiden tot ontsluiting en digitalisering van
het archief van Herman Boerhaave. Dit zal leiden
tot een prachtige tentoonstelling over Herman
Boerhaave in 2018, waarmee het museum zijn
350ste geboortedag zal vieren. Herman Boer-
haave vernieuwde de geneeskunde van zijn tijd
met nieuw (natuurwetenschappelijk) fundament
en om zijn praktijkadviezen werd ‘het orakel’ door
de hoogste Europese kringen geconsulteerd,
waaronder tsaar Peter de Grote. Na Boerhaaves
dood ging zijn nalatenschap, inclusief documen-
ten, naar twee neven, die beiden hoge functies
verwierven binnen de Russische geneeskunde:

de oudste werd Minister van Gezondheid, de
ander werd als hoogleraar in Anatomie en
Fysiologie lid van de Keizerlijke Academie van
Wetenschappen. Via deze weg is het uiteindelijk
in het archief van de Militair Medische Academie
terecht gekomen. De samenwerking tussen
Leiden en Sint-Peterburg betreft ook het ontslui-
ten en digitaliseren van de Russische genees-
kundige Nikolay Pirogov (1810-1881), die met
wetenschappelijk onderbouwde technieken chi-
rurgie van handwerk tot wetenschap verhief en
pionier was op het gebied van anesthesie. De
Pirogov-archieven liggen in zowel de Militair
Medische Academie als in het Militair Medisch
Museum. Omdat de archieven van Herman
Boerhaave en Nikolay Pirogov in een Russisch
militair instituut zijn ondergebracht, is de toegang
voor onderzoekers gelimiteerd. Met digitalisering
komt het materiaal beschikbaar voor de interna-
tionale onderzoekgemeenschap. Op 5 december
j.l. ondertekende Museum Boerhaave, het Leids
Universitair Medisch Centrum, het Militair
Medisch Museum, de Militaire Medische
Academie en de Anatoly Sobchak Foundation het
‘Memorandum of Understanding’ dat moet leiden
tot de ontsluiting en onderzoek naar het archief
van Herman Boerhaave en Nikolay Pirogov. Niet
eerder is dit erfgoed met een Nederlandse con-
text aan het publiek getoond.

Bron: www.museumboerhaave.nl

Houdt de stad schoon!

Gemeente Leiden is onlangs een campagne
gestart om afvaldumping tegen te gaan. Op de
poster links valt te lezen wat te doen om samen
de stad schoon te houden. Handhavers houden
vanaf nu verscherpt de dumpplekken in de gaten
en treden op! Bij een overtreding krijgt u een
boete van 99 euro.



Herinnering aan 40.000ste woning
door Rien van Vliet

Onze buurt Maredorp/ De Camp was een flink
aantal jaren terug een wijk die aan het verkrotten
was. Mede door de lobby van de buurtvereniging
besloot de gemeente destijds – gelukkig - veel
huizen en andere gebouwen op te knappen en te
restaureren en niet tot grootschalige sloop over te
gaan. Echter, zoals ook op andere plekken in
Leiden niet te voorkomen was, was een aantal
oude pandjes niet te redden en moest er plaats
worden gemaakt voor nieuwbouw. Denk bijvoor-
beeld aan het gebied rond de Mirakelsteeg en het
Klooster. In heel Leiden werd flink gebouwd en in
1986 kreeg een nieuwbouwwoning aan het
Klooster de eer de 40.000ste woning in Leiden te
zijn. Die woning werd gedecoreerd met het kunst-
werk “Zonder titel” van Jacqueline Ravelli. Het
kunstwerk symboliseert de functie van beschut-
ting die een gebouw moet geven en verwijst
tevens naar de kloosters die in de omgeving heb-
ben gestaan. De toenmalige bewoners van de
woning waartoe de muur met het kunstwerk
behoort, mochten het onthullen. Het kunstwerk is
gemaakt van staal en voorzien van een helder-
blauwe verf. (Foto onder: Rien van Vliet)

Het soephuis
door Ton Snepvangers

De armenzorg vanuit het Huiszittenhuis aan de
Oude Rijn bestond in de 19e eeuw deels uit goe-
deren, maar ook uit bonnen die men kon inleve-
ren voor rogge- en tarwebrood, stro en turf. In het
reglement van 1848 van het Huiszittenhuis wor-
den deze “bons” voor levensmiddelen voor het
eerst genoemd. Met name ’s winters werd er ook
turf en stro verstrekt. Turf kon worden gestookt
om op te koken of worden gebruikt voor verwar-
ming. Stro diende om op te slapen. De strengheid
van de winters bepaalde hoeveel turf- en stro-uit-
delingen er plaatsvonden. In uitzonderlijke geval-
len werd aan mensen ook geld gegeven. Giften in
klinkende munt waren spaarzaam en gingen
vooral naar ouderen en zieken voor het betalen
van de huur. 

"Warme spijze"
Het Huiszittenhuis betrok het uit te delen rogge-
en tarwebrood van de naastgelegen Armenbak-
kerij, die sinds 1754 een zelfstandig bestaan leid-
de. Naast brood kregen de mensen die steun ont-
vingen van het Huiszittenhuis in de 19e eeuw ook
warm voedsel, vaak in de vorm van soep. In de
Franse tijd (1795-1813) werd hiermee voor het
eerst begonnen. De organisatie van de bereiding
en distributie van deze “warme spijs” was eerst
vooral in handen van de stad, maar met ingang
van 1824 werd warm voedsel door het Huiszit-
tenhuis structureel opgenomen in het steunpak-
ket voor de thuiszittende armen. Voor de berei-
ding en uitdeling kreeg het Huiszittenhuis van de
Hervormde Diaconie in 1823 de beschikking over
de oude Fusteinhal (het voormalige Barbaragast-
huis) aan de Haarlemmerstraat, waar van 1592
tot 1787 een specifiek soort laken (fustein) was
gekeurd. Het gebouw zou in de daaropvolgende
eeuw bekend staan onder de naam “de soepko-
kerij” of “het soephuis”.

De kosten
De verstrekking van de warme kost werd onder
meer betaald door mensen die intekenden op de
financiering van een bepaald aantal porties.
Rond 1825 konden door het Huiszittenhuis voor
24 stuivers aan één persoon in 12 weken 24 por-
ties "warme spijze" worden uitgedeeld. Om de
zoveelste aanslag op de beurs van de Leidse
burgerij te rechtvaardigen, schreven de organisa-
toren “dat veelen onzer stadgenooten in deezen
winter, door honger mogten omkomen, dat ont-
steekende ziekten, door gebrek aan geld, of door
het gebruik van ongezond voedsel, in de huizen
der behoeftigen mogten ontstaan, en zich verder
verspreiden, (waar aan men niet, dan met schrik
en ontzetting, denken kan).” De Leidse bevolking
werd op die intekening onder meer geattendeerd
via een berichtje in de Leydse Courant. Het soep-
huis aan de Haarlemmerstraat produceerde al

snel zo'n 1.800 à 2.000 porties per dag en werk-
te op volle toeren. Elk portie bestond uit 1¼ kan
(kan=liter). Tijdens de hongerjaren 1845-1846,
toen de voedselsituatie in heel West-Europa
slecht was, er een lange en strenge winter was
en de aardappelziekte toesloeg, vroegen de arm-
besturen extra steun aan bij het stadsbestuur.
Een onderzoek van een commissie van de
gemeenteraad van Leiden in dat jaar wees uit dat
24.000 zielen van de nog geen 40.000 inwoners
van Leiden in dat jaar dringend voedselhulp
nodig hadden.

De Papiniaanse pot
Net als voor de bakker van de Armenbakkerij
bestonden er voor de bedienden van het soep-
huis strenge bepalingen. Zo staat in één van de
soep-reglementen uit de 19e eeuw: “Zoodra men
te zeven uur te werk komt, moeten de ’s avonds
te voren stukgeklopte beenderen in den
Papiniaanschen pot (red. hogedrukpan) worden
gedaan en de beide vuren worden aangemaakt,
welke zoodanig worden aangemaakt, welke
zoodanig moeten worden onderhouden, dat zij de
behoorlijke kracht hebben zoodat de soep, met
welker koking den vorigen dag begonnen was,
zacht kan blijven doorkoken tot elf uur, als wan-
neer deksel en kleed worden weggenomen en de
koking gestaakt wordt. Om twaalf uur worde met
de uitdeeling begonnen, waarna om vijf uur in
den middag worde begonnen met de voorbe-
reidselen voor den volgende dag.” 

"Mie, sit er nog flees in?"
De Huiszittenmeesters deden hun best om het
soephuis te voorzien van voldoende ingrediënten
voor een voedzame soep, maar dat werd natuur-
lijk niet altijd zo ervaren door de mensen die van
het soephuis afhankelijk waren. Een anekdote
van rond 1900 brengt die ervaring kleurrijk onder
woorden: Een vrouw komt met haar emmertje
soep uit het soephuis aan de Haarlemmerstraat
en passeert een buurtgenote die met een leeg
emmertje net binnenstapt. “Mie”, schreeuwt de
nieuwkomer galmend door de straat, “sit er nog
flees in?” Prompt wordt er terug gegild: “Ja, as ie
je klauw d’r in steek!” De laatste emmertjes van
het soephuis aan de Haarlemmerstraat werden in
1918 gevuld en daarmee werd er weer een
hoofdstuk afgesloten van het kleurrijk verleden
van De Bakkerij. Bron: Diaconie Bericht, nov 2016

Bijeenkomsten
door Arthur Elias

Warenmarkt
Half januari was er een bijeenkomst van de bege-
leidingscommissie Warenmarkt. Daar zijn de
resultaten gepresenteerd van enquêtes, die
gehouden zijn onder bezoekers van de markt,
marktkooplieden. Vergeleken met andere mark-
ten scoort de Leidse markt hoog wat betreft de
waardering van bezoekers. In een volgende ver-
gadering komen verbeterpunten aan de orde
naar aanleiding van gesprekken, die het extern
bureau, dat voor dit project ingehuurd is, met
belanghebbenden heeft gevoerd.

Hooigracht
23 januari is er een bijeenkomst geweest van de
projectgroep Hooigracht midden. Men gaat er
nog steeds vanuit dat de herinrichting van de
Hooigracht in 2018 zal beginnen. Maar een en
ander hangt af van een tijdige voltooiing van de
herinrichting van de Haarlemmerstraat. Er is
onder meer gesproken over het soort bomen, dat
op de Hooigracht zou moeten komen. De verga-
dering van projectgroep Hooigracht noord (bin-
nen onze wijk) vind plaats op 21 februari.

Collage boven (gemaakt door Ton snepvangers): de

Papiniaanse pot heeft inmiddels een plekje gekregen in de

ovenruimte van De Bakkerij. Het is niet de oorspronkelijke

pot uit het Soephuis, maar een klein model om de herinne-

ring aan de periode van het Soephuis levend te houden in

het centrum aan de Oude Rijn en bezoekers uitleg te kun-

nen geven over de bereiding van de grote hoeveelheden

soep in die tijd.

Bakkie in de buurt 

Iedere vrijdag is er in het Elisabeth Gasthuishof
een inloop koffieochtend voor buurtbewoners van
Maredorp/ de Camp. U kunt er terecht voor een
kopje koffie en een praatje, en misschien komen
er dan activiteiten ter sprake die we kunnen gaan
ondernemen. De koffieochtend is van 10.30 tot
12.00 uur in het Elisabeth Gasthuishof, Cae-
ciliastraat 16, bel 27.
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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
Jan Vossensteeg 41, 2312 WC

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!

Kinderboek Har Meijer -
Cholera in De Camp
door Jan Schoones

Voormalig huisarts Har Meijer
(1941) is geboren en getogen in De
Camp, en bezocht in zijn jeugd de
school aan de Caeciliastraat, op de
plek waar nu de Lucas van
Leydenschool is gevestigd. Na het
gymnasium volgde hij de artsenop-
leiding van het Academisch Zieken-
huis Leiden, het huidige LUMC. In
2005 promoveerde hij op een kole-
re onderwerp - de titel van zijn
proefschrift luidt: "Het vuil, de stad
en de dokter: onderzoek naar het
functioneren van de Stadsgenees-
en -heelkundigen ten tijde van en in
verband met de cholera-epide-
mieën in Leiden in de negentiende
eeuw, 1832-1866". 
In deze periode werd Leiden zeven
maal door de cholera getroffen.
Ook in 2005 gebruikte hij zijn opge-
dane kennis in de roman getiteld
De blauwe dood. In deze roman
worden in 1832 de bewoners van
Leiden getroffen door een cholera-
epidemie, en vooral de burgers die
onder slechte omstandigheden
leven, worden het slachtoffer. We
lezen over de stadsdokters en hun
strijd tegen de toen dodelijke ziek-
te, en hun strijd tegen de bureau-
cratie van de stadsbestuurders.
Vooral arme mensen die geen
schoon water hadden, stierven
door de cholera. Van de 32.000
Leidenaars gingen er 2.900 dood. 

“Fotogenieke” Marekerk
door Agna Zonderop

Deze bijzondere koepelkerk uit het
bouwjaar 1649 is door de jaren
heen een geliefd onderwerp en een
inspiratiebron geweest voor vele
schilders, tekenaars, fotografen
e.d. Uit vele gezichtshoeken en op
tal van manieren is de kerk als
stadsgezicht in beeld gebracht. Zo
blijkt ook uit dit 18e eeuwse schil-
derij van de Amsterdamse land-
schapsschilder Jan Ekels I (de
oude, er is ook een jonge), die leef-
de van 1724 – 1781. Deze schilder
werd geboren en woonde in
Amsterdam, waar hij het vak leerde
van eveneens landschapsschilder
Dirck Dalens III. Ekels werkte bijna
uitsluitend in zijn woonplaats, waar
hij zich met zijn stadsgezichten
maar met moeite in leven kon hou-
den. Hij vulde zijn inkomen aan met
het restaureren van schilderijen,
waar hij zo bedreven in raakte dat
het restaureren al snel zijn belang-
rijkste inkomstenbron werd. Jan
Ekels toonde zich een meester in
het weergeven van metselwerk en
bouwconstructies, en ontwikkelde
een groot vermogen tot het ver-
beelden van de stedelijke sfeer en
van structuren in de architectuur.
Zijn uitstapje naar Leiden heeft dan
ook dit fraaie olieverf schilderij van
onze monumentale Marekerk op-
geleverd, een paneeltje van 32 x 41
cm, dat in 2006 geveild is bij
Veilinghuis Christie's samen met
een schilderij van zijn hand van De
Waag, voor een totaalbedrag van
57.600 euro.

Wandelactiviteit
door Ineke van der Stok 

Op 18 januari, was de eerste wan-
delochtend georganiseerd door de
buurtvereniging vanuit het Elisa-
beth Gasthuishof. Na een lekker
warm kopje koffie gingen we met
z’n vijven op pad. Drie bewoners
van de buurtvereniging en 2 bewo-
ners van het Elisabeth Gasthuis-
hof. Het was een koude, maar
vooral een hele mooie, wandeling
langs de Leidse singels met overal
rijp op de bomen. Werkelijk een
prachtig gezicht! Na een uurtje
kwamen we, na ook nog de winter-
se kweektuin te hebben bewon-
derd, met een voldaan gevoel
terug. Een activiteit die zeker de
moeite waard is! De volgende wan-
delingen staan hieronder in de
kalender. We verzamelen tussen
10.30 en 11.00 uur bij het Elisabeth
Gasthuishof, Ceaciliastraat 16, bel
27. Wandelt u met ons mee?

Zeer onlangs is Meijers eerste kin-
derboek verschenen, getiteld Het
raadsel van de onbekende ziekte.
Het werd onlangs gepresenteerd
op de Lucas van Leydenschool.
Het verhaal over de eerste cholera-
epidemie in 1832 speelt zich af in
onze wijk de Camp, waar destijds
in de Lange Agnietenstraat het
Stadsziekenhuis stond. Het huidige
museum Boerhaave was in die tijd
het Stadsziekenhuis. In het boek
zijn de vrienden Japie, de zoon van
stadsgeneesheer Van Outeren, en
Isaac Regeer uit het weeshuis in de
Caeciliastraat, gefascineerd door
de onbekende ziekte en verstop-
pen zich onder andere in het
Theatrum Anatomicum waar pro-
fessor Pruijs van der Hoeven de
zwarte darmen van cholerapatiën-
ten aan zijn leerlingen liet zien. In
het boek koppelt de auteur zijn
eigen jeugd uit de Camp met de tijd
van 1832. Zoals Meijer in het
Leidsch Dagblad zegt: "Ik heb op
school gezeten aan de Caecilia-
straat, ik ben daar opgegroeid en ik
had veel vriendjes in het weeshuis.
Ik heb gezien wat armoede is".
Isaac en Japie voetballen op het
Vrouwenkerkhof en jatten appels
bij groenteboer Van Groeningen op
de Haarlemmerstraat, zoals Meijer
dat vroeger zelf deed. Achterin het
boek staat een wandeling die voert
langs de plekken in Leiden die in
het boek voorkomen. 

Foto onder: de wandelclub (Bep Verhoef)

Activiteitenkalender

Wandelactiviteit
van 10.30 uur tot 12.30 uur
15 februari
15 maart
19 april
17 mei
21 juni

Creatieve/ Koffieochtend
van 10.30 uur tot 12.00 uur
17 en 24 februari
3, 10, 17, 24 en 31 maart

Verzamelpunt/locatie: Elisabeth
Gasthuishof, Ceaciliastraat 16 
(bel 27).


