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Van de redactie

Terwijl ik dit schrijf is de tempera-
tuur naar zomerse hoogte geste-
gen. Ik hoop dat dit een voorbode
is van een prachtige zomer die ons
te wachten staat. Hoog tijd ook
voor een aantal leuke (buiten)acti-
viteiten die in en om onze wijk op
stapel staan. Zo hebben we de
opening van het Runderplein, een
wijnproeverij in de Marekerk, snor-
kelen in de Oude Vest, wandelen
met de wandelgroep en natuurlijk
onze traditionele zomerborrel. In
deze krant leest u wat er wanneer
plaats zal vinden en wij hopen u
tegen te komen bij een of wellicht
meerdere van deze activiteiten.
Natuurlijk hebben wij ook weer
ander buurtnieuws voor u verza-
meld. Namens de gehele redactie
wens ik u veel leesplezier en een
prachtige zomer toe!

Esther Moonen

Leuke activiteit in Maredorp

Aaf Verkade van “Onder water
Leiden” komt snorkelen in de
Oude Vest!

Samen met de Marekerk hebben
wij een leuke en leerzame activiteit
voor de buurt georganiseerd op
ZONDAG 11 JUNI. Dit is een gratis
activiteit voor het hele gezin en
vooral kinderen zullen dit erg inte-
ressant vinden. Aaf Verkade van
“Onder water Leiden” is adviseur
stadsgrachten en gaat voor ons de
gracht in, waar heel veel span-
nends zit. Zij kan er vanuit het
water van alles over vertellen en
zal regelmatig bovenkomen met
beesten die zij gevangen heeft.
Waarna de kinderen moeten uit-
zoeken wat het is. Ook groeien er
planten in de gracht en ligt er ook
zwerfvuil. En is iemand zijn tele-
foon of sleutelbos kwijt dan gaat
Aaf even op zoek! Er zal ook een
bioloog aanwezig zijn. De activiteit
vind plaats ter hoogte van de
Lakenhal. Voorafgaand aan deze
activiteit, nodigt de Marekerk ons
uit om samen koffie te drinken in de
Marekerk. We hopen veel buurtbe-
woners te zien op ZONDAG 11
JUNI. Het programma ziet er als
volgt uit:

11.45 uur
Koffie drinken in de Marekerk

12.15 uur
ONDER WATER IN LEIDEN
Oude Vest t.o. de Lakenhal

13.45 uur Einde

Zomerborrel

Op zaterdag 24 juni, 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: Rozenpracht in Maredorp, Bep Verhoef)

Opening Runderplein door
wethouder Marleen Damen 

Het zal de meeste buurtbewoners
niet zijn ontgaan dat het Runder-
plein een enorme verandering
heeft ondergaan. Het Runderplein
is een groen plein geworden waar
jong en oud elkaar kunnen ontmoe-
ten. Omwonenden van het plein
zorgen er met elkaar voor dat het
plein mooi blijft; zwerfvuil wordt ver-
wijderd, onkruid wordt gewied,
planten, waar nodig, worden van
water voorzien en natuurlijk wordt
er op het plein koffie met elkaar
gedronken en wordt er gespeeld.
De minibieb heeft een centrale
functie op het plein; er wisselen
heel wat boeken van eigenaar. Nu
alles groeit en bloeit wordt het tijd
voor de officiële opening van het
plein. Dit vindt plaats op zaterdag
10 juni tussen 16.00 en 18.00 uur.
De opening wordt verricht door
wethouder Marleen Damen. Het
bestuur van Maredorp – de Camp
zal aanwezig, maar... de opening is
natuurlijk vooral bedoeld voor de
buurtbewoners. U wordt allen van
harte uitgenodigd om aanwezig te
zijn!

Het wordt een feestelijke gebeurte-
nis met een hapje, een drankje,
muziek, een cadeautje voor de kin-
deren en een groene attentie voor
alle bezoekers. Er kan gespeeld
worden met speelgoed dat is aan-
geschaft dankzij een subsidie van
de gemeente in het kader van wijk-
initiatieven. Firma de Enk heeft de
aanleg van het plein verzorgd en
zal tijdens de opening een works-
hop verzorgen ten behoeve van het
onderhoud van het plein: wat is
onkruid, wanneer snoeien etc.
Komt allen: het is een prima gele-
genheid om buurtgenoten te ont-
moeten!

Activiteitenkalender

Zaterdag 10 juni
16:00 - 18:00 uur
opening Runderplein

Zondag 11 juni
11:45 - 13:45 uur
onder water in Leiden

Woensdag 21 juni
verzamelen om 10:30 uur
bij het Elisabeth Gasthuishof
wandelgroepje

Zaterdag 24 juni
16:00 - 18:00 uur
zomerborrel

Woensdag 13 september
verzamelen om 10:30 uur
bij het Elisabeth Gasthuishof
wandelgroepje

Woensdag 20 september 
extra ledenvergadering

Zaterdag 23 september
burendag



Mini-braderie in het Elisabeth Gasthuishof - Wij zoeken nog meer spullen voor de verkoop op de mini-
braderie! Wie spullen aan ons wil doneren, kan deze langsbrengen op het Elisabeth Gasthuishof 27
Caeciliastraat 16. Bij voorbaat dank.

Buurtnieuws

Grap
Het is al weer even voorbij 1 april, maar wat had
Peter Labrujère zijn stadgenoten mooi te grazen
met zijn mededeling dat hij ging stoppen met zijn
dumpwinkel, om er te gaan wonen en een sou-
venirwinkel te beginnen; dit alles vanwege
gedeeltelijk pensioen en de slechte staat van zijn
knie. We zijn wel wat gewend van deze gangma-
ker qua grappenmakerij, maar dit was er een van
de zeer aannemelijke soort en dus werd er mas-
saal ingetrapt en op gereageerd. Een van de
betere dus, daar moet Peter bij een volgende
keer nog maar eens bovenuit zien te komen.
Maar hem kennende komt er vast wel weer iets
geks uit de hoge hoed. (AZ)

Nieuwe winkels
Het begin van de Haarlemmerstraat is verrijkt met
twee fraaie, stijlvol ogende winkels/ eetgelegen-
heden, te weten op nummer 1 en 3. In het karak-
teristieke hoekpand op de hoek met de Prinses-
sekade heeft inmiddels de Chocolate Company
haar intrek genomen, een café met het accent op
chocolade. Er is een eetgedeelte en een winkel-
deel, waar men de nodige chocoladeproducten

Wijkambassadeur Verduurzaming

De wijk Binnenstad-Noord, waar de buurten De
Camp en Marewijk onder vallen, heeft een aan-
spreekpunt voor verduurzaming van woningen.
Daphne Treurniet is één van de tien wijkambas-
sadeurs Verduurzaming die Leiden kent. Dat we
zuiniger moeten doen met onze aarde om ons
nageslacht te kunnen laten overleven, is zo lang-
zamerhand een algemeen geaccepteerd idee.
Maar hoe we deze enorme transitie van ‘vieze’
naar schone energie gaan vormgeven, is nog
onduidelijk. De gemeente Leiden koos voor een
bottom-up aanpak en zet wijkambassadeurs in
voor de verduurzaming van woningen. Een wijk-
ambassadeur is een duurzame voorloper in de
wijk die zelf al veel aan zijn/ haar woning heeft
gedaan, ofwel een expert is op het gebied van
duurzaamheid, heel gedreven is, of dit alles bij
elkaar. Ze werken zelfstandig, maar onder regie
van de gemeente Leiden. Met hun enthousiasme
proberen ze andere wijkbewoners te bewegen
om hun woning te verduurzamen. Vaak is er al
veel animo, maar is het juist kennis en ervaring
van mogelijkheden, bouwmaterialen of subsidie-
mogelijkheden die ontbreken.

Daphne woont sinds januari op de Hooigracht
(Pancras-West) en heeft in haar monumentale
appartement een aantal maatregelen genomen
die tot een lagere energierekening hebben
geleid. In de historische binnenstad is verduurza-
men een nog grotere uitdaging. Helaas is de
noodzaak des te groter, want oude panden zijn
vaak zo slecht geïsoleerd dat maatregelen onont-
koombaar zijn. Zeker als we het straks met alter-
natieven voor aardgas moeten doen. Bij verduur-
zaming is de eerste stap altijd zorgen dat er zo
min mogelijk energie verloren gaat. Isoleren dus.
Daarna ga je pas kijken naar duurzaam opwek-
ken van energie. Ook dat is ingewikkeld in de bin-
nenstad, aangezien zonnepanelen niet vanuit de
openbare ruimte zichtbaar mogen zijn. Er komen
gelukkig alternatieven, zoals Zon op Leiden. Tot
slot is het van belang om zo efficiënt mogelijk om
te gaan met de nog vuile energie (kort douchen).
Voorlopig zal het nog wel even duren voordat we
allemaal 100% over kunnen op schone energie,
maar we hebben allemaal de verantwoordelijk-
heid dat te doen wat binnen onze mogelijkheden
ligt. En het leuke is dat we met duurzame inves-
teringen uiteindelijk ook onze portemonnee spek-
ken. Uw wijkambassadeur, Daphne Treurniet,
kan u helpen met onder andere het volgende: 

- adviseren over de (on)mogelijkheden t.a.v. ver-
duurzaming
- buurtinitiatieven voor bijv. zonnepanelen (zon
op Leiden) begeleiden of ondersteunen
- delen van kennis en ervaring en verbinden met
experts
- hulp bieden bij het aanvragen van subsidies en
duurzaamheidsleningen
- aanbieden van gratis energiescans, ketel-
checks, subsidiechecks

Neemt u contact op met Daphne via de mail:
treurnietdaphne@gmail.com Zie voor meer infor-
matie de facebookpagina van Goed Binnenstad-
Noord - Leiden of de websites www.gagoed.nl en
www.leiden.nl/duurzaam2030

Nieuws van Museum Boerhaave
door Agna Zonderop

Ons zeer gewaardeerde wetenschapsmuseum,
momenteel onder verbouwing maar immer actief,
heeft weer een leuk projectje op stapel staan: het
lenen van een paar bijzondere manchetknopen
van koning Willem-Alexander waar chips in ver-
werkt zijn. Dit met het oog op het vertellen van
een bijzonder verhaal over kwantummechanica.
De chips in de manchetknopen kunnen nl. de
zogeheten Majorana-deeltjes maken, nodig voor
kwantumbits. En deze bits worden weer gebruikt
in kwantumcomputers, computers die veel sneller
kunnen rekenen dan onze huidige computers. De
officiele aanvraag voor de bruikleen van de man-
chetknopen is nog in behandeling, maar de
koning heeft zich al in principe akkoord verklaard.

kan kopen. In het café gedeelte kan men terecht
voor ontbijt, lunch, high tea e.d., uiteraard met
veel chocolade maar ook andere produkten zoals
sandwiches, tosti's, salades, smoothies. Daar-
naast, op nummer 3, bevindt zich het nieuwe
onderkomen van de Griekse delicatessenzaak
Deli Pies & Coffee; hier vindt men allerlei Griekse
specialiteiten, veelal gemaakt naar eigen recept
of afkomstig van plaatselijke kleine Griekse pro-
ducenten. Een van de specialiteiten zit in de
naam en is de pie, een soort appelflap met aller-
lei soorten vullingen. Een strakke, moderne win-
kel, eigenhandig gemaakt, ingericht en gerund
door het Griekse echtpaar Lokas. (AZ)

Kikker in Plato
Begin mei bezocht ik mijn favoriete platenzaak,
Plato, in de Vrouwensteeg. Een andere bezoeker
had net een kikker gezien onder de platenbak-
ken. Na enig speurwerk door het personeel werd
de kikker - die vermoedelijk de Rijn had verlaten
om de nieuwste DVD van neef Kermit te verwer-
ven - niet meer aangetroffen. Het kan ook zijn dat
de kikker dacht dat hij een café betrad. In het gra-
niet vóór de door cafébezoek sterk gesleten
drempel staat fraai het woord café ingemetseld.
(JS)



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:
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

Beste Wijkbewoners,

Het is weer zover: de Stichting Vrienden van de
Marekerk houdt een wijnproeverij. Dit keer niet in
het najaar maar in de aanloop naar de zomer. Het
leek ons wel leuk om (o.a.) heerlijke sprankelen-
de zomerwijnen onder de aandacht te brengen
voor ons goede doel*. Op deze avond is er gele-
genheid om speciaal geselecteerde wijnen te
proeven en met korting te bestellen. Neerlands
Wijnhuis uit Groot Ammers zal de wijnproeverij
leiden en voor bijpassende hapjes wordt
gezorgd.

Wellicht ten overvloede: de netto opbrengst komt
geheel ten goede aan *het onderhoud van de
Marekerk (gelijk een mooie gelegenheid om het
kerkgebouw, waar je misschien altijd aan voorbij
loopt, van binnen te zien. Er hangt deze 2 maan-
den ook mooi werk van Marc de Klijn).

Datum, plaats en kosten:
Donderdag 8 juni
Start om 20.00 uur tot 22.00 uur
Marekerk, Lange Mare 48

De kosten voor deze avond bedragen €7,50 p.p.
Je kunt dit bedrag overmaken naar bankreke-
ningnummer NL93RABO0142641731 tnv Stich-
ting Vrienden van de Marekerk, o.v.v. je naam en
aantal deelnemers

N.B. Je hoeft geen Vriend te zijn om te komen op
dit aangenaam avondje uit maar je kunt je natuur-
lijk ten allen tijde hiervoor opgeven via onze site:
www.vriendenvandemarekerk.nl 

We hopen je/ jullie te ontmoeten op 8 juni!

Vriendelijk gegroet
namens het bestuur van de Stichting vrienden
van de Marekerk, Heleen Nieuwpoort

Einstein-formule op muur Museum
Boerhaave
door Jan Schoones

In onze wijk is de sleutelformule van Albert
Einsteins Algemene Relativiteitstheorie na te
lezen op een buitenmuur van Museum
Boerhaave (een foto van het aanbrengen ervan
is op 27 april j.l. nog gebruikt als illustratie in de
Volkskrant bij een artikel over toegepast versus
fundamenteel wetenschappelijk onderzoek).
Albert Einstein presenteerde zijn veldvergelijking
- het hart van de Algemene Relativiteitstheorie -
op 25 november 1915 tijdens een zitting van de
Pruisische Academie van Wetenschappen in
Berlijn. Op weg naar dit grootse vertoon van
denkkracht werd hij vooruitgeholpen door discus-
sies en briefwisselingen met Nederlandse colle-
ga’s als Lorentz en Ehrenfest. De eerste was zijn
intellectuele vader, de tweede zijn boezemvriend
bij wie hij steevast logeerde. Over de consequen-
ties van de Algemene Relativiteitstheorie debat-
teerde Einstein met De Sitter, directeur van de
Leidse Sterrewacht. Uitkomst van dat debat was
dat Einstein zijn vergelijking (ten onrechte) uit-
breidde met de ‘kosmologische constante’ \ – op
de Boerhaave-muur de term links van het =
teken. Verder was Einstein vanaf 1920 bijzonder
hoogleraar aan de Leidse universiteit. ‘Dat ver-
rukkelijke plekje grond op deze dorre aarde’,
noemde Einstein de stad Leiden.

De Stichting TEGEN-BEELD, bekend van de
ruim 100 muurgedichten in de stad, heeft het
schilderwerk en de vormgeving verzorgd (Ben
Walenkamp en schilder Jan Willem Bruins).
Zoals Galilei al zei: "De natuur is geschreven in
de taal der wiskunde". Ook Muurformules zijn
poëzie en kunnen je raken als een gedicht van
Marsman of Hanlo. En het gaat om typografische
hoogstandjes. De formule voor de Lorentzkracht
siert de muur van eetcafé De Hooykist aan de
Hooigracht. De brekingswet van Snellius is te
lezen op een muur ook aan de Hooigracht.
Andere formules die nog aan bod gaan komen
zijn de slingertijd van Huygens en de
Toestandsvergelijking van Van der Waals.

Boekentip : De Stad en de Wethouder
door Jan Schoones

Begin mei is een boek verschenen over de tijd
van Cees Waal als wethouder Ruimtelijke
Ordening, Openbare Werken en Verkeer (1974-
1984), een man die over het algemeen wordt
gezien als redder van de historische binnenstad
van Leiden. Voor onze buurt is dit een interessant
boek, met name omdat veel van de stedebouw-
kundige ontwikkelingen die in dit boek worden
beschreven dan wel aangestipt bij ons om de
hoek spelen (tussen 1967 en 1972 nam het
bewonersaantal in onze wijk af met 21%). Ook
mooie, fascinerende en soms ronduit schokken-
de foto's van plekken in onze wijk in de jaren '70
sieren dit boek. Onder de fascinerende foto's val-
len die van de Lange Mare (ook in de jaren '70
woedde de discussie over wel of niet opengra-
ven), de Mirakelsteeg, de Jan Vossensteeg, en
De Camp. De meest schokkende foto vind ik die
van de bouwvallige Boerhaave Zalen, het huidige
Boerhaave Museum. En buurtverenigingen
komen natuurlijk aan bod, onder meer in dit citaat
uit 1975: "Maredorp is een typisch voorbeeld van
een oude, verwaarloosde binnenstad. [...]
Maredorp is een trieste wijk met een chronisch
gebrek aan groen. [...] De bewoners dringen
steeds meer aan op het verbeteren van de leef-
baarheid in de straten. De buurtvereniging schrijft
boze, vriendelijke, moedeloze, vastberaden brie-
ven aan het gemeentebestuur en aan de krant."
Het boek is toegankelijk geschreven en mooi
vormgegeven. De Stad en de Wethouder: hoe Cees
Waal de binnenstad van Leiden vernieuwde / Frits van

Oosten. Leiden: Ginkgo, 2017. ISBN 978-90-71256-56-1.

€18,50

Drie historische fietspompen in onze wijk
(deel 2)
door Jan schoones

In de vorige Marepost hebben we al even stilge-
staan bij een historische fietspomp in onze wijk,
in de Caeciliastraat, om de hoek bij Turfmarkt 5.
Uit zo'n openbare fietspomp kon iedereen tegen
betaling van enkele centen uit een buitenmuur
nabij een fietswinkel lucht betrekken, in de tijd
voordat iedereen een eigen fietspompje had, in
het midden van de vorige eeuw. 

Nummer twee is de fietspomp in de Schapen-
steeg, een zijsteeg aan het begin van de
Haarlemmerstraat. Deze pomp bestaat uit 58
lichtgele tegeltjes. Van het pompsysteem zijn
alleen twee gaten over - bijzonder zijn de vier
kleine tegeltjes die om het onderste luchtgat zijn
aangebracht. Het bovenste gat laat mooi zien dat
geld goed (naar beneden) kan rollen. Een inge-
worpen muntje (een cent, later een stuiver) rolde
naar beneden en bracht via een mechaniek de
luchtcompressor in werking. Deze fietspomp
hoorde bij de fietswinkel van Hak Walenkamp die
bereikbaar was vanaf het pand Haarlemmer-
straat 1/ Prinsessekade 1. Deze pomp bestond in
ieder geval al in de Tweede Wereldoorlog, en het
vermoeden bestaat dat deze tegels geprodu-
ceerd zijn door De Porceleyne Fles in Delft.
Dit jaar is de nog aanwezige oorspronkelijke pui
hersteld met behulp van de Subsidieregeling
Historisch Stadsbeeld (granieten beplating in 2
kleuren en grote etalageramen met erboven
bovenlichten met facetglas). Het is erg jammer
dat deze pomp in de Schapensteeg de laatste tijd
wel slachtoffer is geworden van graffiti, vermoe-
delijk om dat deze wat meer in de loop van jan
pubiek ligt. Misschien ook iets voor een restaura-
tieprojectje! (Foto fietspomp hierboven: Cas Nagtzaam)

Foto: Museum Boerhaave



Ja, ik geef mij op als lid:

Naam
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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:
Agna Zonderop
Bep Verhoef
Esther Moonen
Jan Schoones

technische ondersteuning:

Floris Bosch

redactieadres:
Apothekersdijk 13
2312 DC Leiden

e-mail redactie:
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www.maredorp.nl
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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

Josie Kunseler
Jan Vossensteeg 41, 2312 WC

e-mail bestuur:
secretariaat@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!

Samenvatting ledenvergade-
ring 10 mei 2017

Hierbij een samenvatting van onze
algemene ledenvergadering van
woensdag 10 mei 2017. Het bezoe-
kersaantal was ook dit jaar weer
minimaal. 

De avond werd door voorzitter
Arthur Elias ingeleid met een bij-
zonder verhaal naar aanleiding van
een schilderij uit 1748, dat betrek-
king heeft op de wijze van het innen
van belastingen in die tijd bij de
plaatselijke bevolking. Op dit mooie
schilderij, dat in de Lakenhal hangt,
is te zien hoe boze Leidse burgers
uit onvrede met het belastingsys-
teem allerlei meubilair en bezittin-
gen uit huizen van belastinginners
rond De Waag vernielen en in het
water smijten. Vervolgens worden
de agendapunten doorgelopen en
komen we bij de bestuurssamen-
stelling. Agna Zonderop heeft te
kennen gegeven, na acht jaar het
bestuur te willen verlaten. Zij wordt
door Arthur toegesproken en krijgt
als dank twee boeken en een boe-
ket bloemen (zie de foto hieronder
van Bep Verhoef). Agna blijft wel
redactielid van de Marepost, waar
we erg blij mee zijn. De andere
bestuursleden zijn herkozen. Na de
rondvraag, wordt de vergadering
afgesloten met een drankje.

Het bestuur ziet er als volgt uit:
Arthur Elias: voorzitter
Bep Verhoef: secretaris
Guido de Nooijer: penningmeester
Hanna Verhoef: algemeen lid
Frank Maas: algemeen lid
Josie Kunseler: algemeen lid

Kerk in de wijk
door Heleen Nieuwpoort-Sietses

In deze en de volgende Marepost
wil ik u meenemen naar een bijzon-
der gebouw binnen de grenzen van
onze wijk en wel naar de Marekerk.

De geschiedenis
Wist u dat de Marekerk aan de
Lange Mare destijds de eerste
Nederlandse koepelkerk was? In
1639 werd met de bouw begonnen:
4000 palen zijn geheid om de bouw
mogelijk te maken. Het zou een
van de eerste kerken worden spe-
ciaal voor de protestantse ere-
dienst gebouwd, na wat later ‘de
Reformatie’ is gaan heten. In
genoemd jaar kocht het stadsbe-
stuur een terrein aan bij de Lange
Mare. Waarschijnlijk daar omdat
dat dichtbij het nieuwe stadsdeel
‘Noord’ gelegen was. Enkele hui-
zen naast het terrein werden opge-
kocht omdat ze voor de bouw van
de kerk gesloopt moesten worden.
Niemand minder dan de bekende
architect Arent van ’s Gravensande
(Lakenhal, Bibliotheca Thysiana op
het Rapenburg 25) boog zich over
een ontwerp. Omdat het de eerste
koepelkerk was, vroeg hij advies -
in het eindstadium - aan zijn vroe-
gere leermeester Jacob van
Kampen (Paleis op de Dam); ken-
nelijk kleefden er risico’s aan een
dergelijke onderneming. Na wat
aanpassingen (minder vensters en
toevoeging van een groot voorpor-
taal) kon een aanvang worden
gemaakt met de bouw die een
goede 10 jaren zou duren.

In 1646 maakt de Arent van ‘s
Gravensande een maquette voor
de constructie van het koepeldak.
NB: Deze maquette kunt u nog
steeds bekijken in de Lakenhal! De
bijzondere vorm van de preekstoel
was een kopie van de classicisti-
sche preekstoel van de Nieuwe
kerk in Haarlem. Het meest bijzon-
dere aan het interieur was het ont-
breken van het altaar (daarom ook
de andere vorm van de kerk) en de
plaatsing van de preekstoel in het
centrum. In oktober 1649 werden
zgn. proefpredikaties gehouden,
om de juiste plaats voor de kansel
te bepalen en begin 1649 werd de
kerk plechtig overgedragen aan de
kerkenraad van Leiden.

Het materiaal
Vooral werd gebruik gemaakt van
baksteen, maar ook van zgn.
Bentheimer zandsteen voor de ver-
siering van het portaal en de 8 zui-
len waarop de kerk rust. Het koe-
peldak is van hout. Daarbovenop
rust de toren van 120.000 kg.
Verder zijn bijv. leien gebruikt. De
tochtportalen zijn van eikenhout en
versierd met houtsnijwerk. Er zijn 8
lichtkronen in het totaal - sinds
1930. Daarvòòr werd de kerk ver-
licht door gaslampen. U ziet op de
zuilen nog waar deze gehangen
hebben. De lampen wegen elk zo’n
450 kg - de middelste zelfs 650 -
dus het is zaak dat goed wordt toe-
gezien op constructie en onder-
houd.

En verder….
De achtkantige toren heeft 2 ver-
diepingen, een voor het uurwerk en
een voor de klokken met daarop
(als eeuwigheidssymbool) de ver-
gulde pijnappel, dan de Leidse

sleutels en tot slot de bazuinengel.
Dit brengt de hoogte op 55 meter.
Volgende keer zal ik u wat verder
vertellen over de klokken, het orgel
en de kerk als gebouw waar de
gemeente elke zondag samen
komt.

Interview met Bakker Niezen
door Rien van Vliet

Inmiddels al weer een vertrouwd
gezicht in de Haarlemmerstraat: de
warme bakker van Peter en
Sushma Niezen. Sinds april 2015
runnen zij hun eigen zaak op de
plek waar eerst Bakkerij Bart was
gevestigd. 

De Niezens komen uit Amsterdam
waar Peter 13 jaar bij een bakkerij
als brood- en banketbakker in het
centrum heeft gewerkt. Sushma
heeft zeven jaar in de kraamverzor-
ging gewerkt. Zij hielp al regelmatig
in haar vrije tijd in de bakkerij waar
Peter werkte. Peter en Sushma wil-
den op een gegeven moment
graag een eigen bedrijf beginnen
en hebben eerst in Amsterdam en
Bussum geprobeerd een bakkers-
bedrijf over te nemen. Toen dat niet
lukte, zochten zij verder en kwa-
men zij op de mogelijkheid om zich
in Leiden te vestigen. Onze stad en
de winkel spraken hen direct aan.
Het stel woont nog in Amsterdam
maar hoopt een woning in Leiden
te vinden. Hun zoontje staat al
ingeschreven bij een Leidse
school. “Het heen en weer rijden
naar Amsterdam is wel vermoei-
end”, zeggen beiden, “zeker omdat
je in deze branche vroeg moet
beginnen.” Het bakken van het
brood begint tussen vier en vijf uur
’s ochtends en tegen 9 uur komt
Sushma aan. Zij heeft dan voor hun
zoontje Mika van 4 gezorgd en hem
naar de crèche gebracht.

Met het verdwijnen van Bakkerij
Bart is ook een aantal klanten weg-
gegaan. Peter zit daar niet over in:
“Enkele oude vaste klanten van de
vorige bakker zijn we kwijt; dat is
jammer maar niet te voorkomen.
Het aantal klanten neemt toe.
Daarnaast komen nog steeds veel
winkeliers en gemeente-ambtena-
ren bij ons dagelijks hun lunch
halen.” De eerste paar weken
waren overigens redelijk chaotisch,
aldus Peter. Het kostte tijd om te
wennen aan zijn nieuwe werkom-
geving met alle andere apparatuur.
Peter heeft drie dagen met de vori-
ge eigenaar meegelopen om te
zien hoe alles werkt. Er is een dui-
delijke rolverdeling in de bakkerij.

Peter: “Mijn vrouw Sushma staat in
de winkel en ik bak het brood. Mijn
vrouw kan veel beter omgaan met
klanten dan ik.” Sushma is niet de
enige die in de winkel staat; Peter
springt bij wanneer nodig en inmid-
dels is iemand ingehuurd wanneer
Sushma niet kan. De zaken gaan
dus goed. In het prille begin werden
alle produkten nog ingekocht van
Bakkerij Bart, nu slechts nog zo’n
10%. De rest bakt Peter zelf. “Wij
onderscheiden ons door ons brood
ambachtelijk te bereiden en geen
fabrieksbrood te verkopen.” De
Niezens zijn heel tevreden met het
ondernemerschap: “Het geeft heel
veel voldoening om eigen baas te
zijn. We zijn nu druk bezig met ver-
anderingen aan te brengen in de
winkel en we kijken de toekomst
met vertrouwen tegemoet. We
hopen op het openen van een
tweede filiaal.”


