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Van de redactie

De laatste Marepost van het jaar is,
inmiddels traditiegetrouw, een
kleurenuitgave geworden van maar
liefst 6 pagina’s. De redactie heeft
weer haar uiterste best gedaan om
een feestelijke en afwisselende
krant voor u samen te stellen. En
dat is gelukt! Wat ons opvalt is dat
wij steeds vaker ingezonden artike-
len mogen ontvangen en deze
plaatsen wij dan ook graag. Het is
altijd fijn om van mede- buurtbewo-
ners feedback te ontvangen over
wat er reilt en zeilt in de wijk. Ver-
der staat deze editie weer boorde-
vol nieuws over wisselingen in het
bestuur, afgelopen en komende
evenementen, buurtnieuws en an-
dere opmerkelijkheden uit de wijk.
En heeft u de fotopuzzel op de ach-
terzijde al gezien? Wij hopen op
vele juiste inzendingen, dus aarzel
niet en maak kans op een prijs! 

Met veel plezier hebben wij het
afgelopen jaar de Marepost voor u
samengesteld en ook komend jaar
gaan we hiermee door. Namens de
gehele redactie, wens ik u veel
leesplezier, hele gezellige feestda-
gen en alvast het allerbeste voor
het nieuwe jaar!

Esther Moonen

Van de bestuurstafel

We hebben bericht gekregen dat
Josie Kunseler ons bestuur gaat
verlaten. Na rijp beraad kiest Josie
voor werk en meer tijd voor zich-
zelf. Haar inbreng en enthousias-
me voor de buurtvereniging gaan
we missen. Gelukkig zijn er mo-
menten dat Josie haar blijvende
belangstelling omzet in aanwezig-
heid bij de afgelopen burendag op
het Runderplein, dan blijft ze even
in beeld. Voorzitter Arthur Elias
heeft haar een passend boeket met
een fles wijn overhandigd met onze
wens een plezierige toekomst in te
gaan.

De nieuwjaarsborrel vindt plaats op
zaterdag 13 januari 2018. Alle
leden ontvangen een uitnodiging.
Het bestuur wenst u vooruitlopend
prettige feestdagen toe.

Een zonnige en geslaag-
de burendag!
door Bep Verhoef

Na maanden van voorbereiding en
overleg was het zover. Zaterdag 23
september deden wij voor de twee-
de keer mee met de Burendag, dit
jaar samen met de Marekerk en
wel op twee locaties: in de Mare-
kerk en op het Runderplein. Na
weken van enorme regen scheen
die ochtend de zon. 

Omdat op Burendag koffie de ver-
bindende factor is, werd er in de
Marekerk om 11 uur gestart. Onder
het genot van heerlijke koffie en
wat lekkers ontmoetten buurtbewo-
ners uit Maredorp en de Camp
elkaar in een ontspannen sfeer. Er
was een muzikaal optreden van
Jaap en Thera met gitaar en pan-
fluit muziek en er waren rondleidin-
gen in de kerk. Ook aan de kinde-
ren was gedacht want op het voor-
plein stond een groot springkus-
sen. Om 13 uur ging de Burendag
verder op het Runderplein. Het
thema was “muziek op het plein”.
Terwijl het plein langzaam vol liep
met bewoners en belangstellenden
en ook de ijscoman was gearri-
veerd, werd er begonnen met een
optreden van de muzikanten Jaap
en Thera uit de Marekerk. Daarna
was het de beurt aan Nina, die met
haar prachtige harpmuziek een
grote indruk maakte, iedereen was
muisstil. Ondertussen waren er
door een buurtbewoonster twee
emmers druiven neergezet, die uit-
gedeeld mochten worden. Terwijl
de zon nog steeds stralend scheen
en men genoot van de drankjes
(ook hier was de koffie favoriet) de
hapjes en de ijsjes, was er een
optreden van een trio met trommel,
orgeltje en bas. Zij speelden Cara-
ibische muziek waarbij je niet stil
kon blijven staan en sommigen zich
waagden aan een dansje. Een heel
sfeervolle middag waar hier ook

Uitnodiging Kerstavond
dienst in de Marekerk

Beste wijkbewoners, 

Op 3 december begint de advents-
periode: de tijd dat we toeleven
naar Kerst. Op Kerstavond 24
december vieren we dit met elkaar.
Voor deze dienst willen we u ook dit
jaar weer van harte uitnodigen!
Onze predikant Ton Jacobs zal in
de dienst voorgaan en ook zang en
muziek hebben een plek in de litur-
gie. De dienst zal in het teken staan
van het thema ‘LIEFDE. Na de
dienst is er tijd voor ontmoeting en
een glaasje warme chocolademelk
of glühwein. Kerst is bij uitstek een
moment van verbinding en wij zien
ernaar uit elkaar in deze dienst te
ontmoeten. De aanvang is om
19.30 uur in de Marekerk, Lange
Mare 48.

Hartelijke groet, 
de Marewijkgemeente

weer aardig wat buurtbewoners
een kijkje kwamen nemen en het
enorm naar hun zin hadden. De
grote afwezigen waren de twee
koeien, die al eerder weggehaald
waren voor een reparatie. Mede
door het stralende weer en de inzet
van de activiteitencommissie, kun-
nen wij op beide locaties terugkij-
ken op een hele leuke Burendag!

Foto’s onder: Nienke Branderhorst en

Heiko Bertram



Trouw
Met een fles bubbels heeft de wijkvereniging het
huwelijk van dichterette Pink Melzer met haar
bouwplatenontwerper Peter Visser luister bijge-
zet. Zij hielden na hun trouwfeest vrijdag 22 sep-
tember twee dagen receptie tijdens de kunstrou-
te in huize Klimop met het motto ‘Trouwen is een
kunst’. De binnenlopers konden het kersverse
echtpaar in trouwoutfit feliciteren en een stuk
bruidstaart eten. Tijdens deze dagen is hun geza-
menlijk boek Paper Poetry gepresenteerd.

De runderen zijn weer terug
Een oplettende bewoner met uitzicht op het
Runderplein stuurde foto’s van het terug plaatsen
van de iconen van het plein. Net te laat voor
burendag 2017, maar eind goed al goed.
Echter… het zijn hele andere koeien. Keken de
vorige recht voor zich uit, deze staan gezellig te
‘grazen’. Ook zijn het nu twee zwart-witte exem-
plaren en de vorige waren bruin wit en zwart wit.
Lange tijd werd gedacht dat de twee de kunst
vertegenwoordigen. De werkelijkheid is dat een
speelgoedfabrikant zorg heeft gedragen voor de
gestileerde beesten. Ze staan er al sinds 1983 en
zijn dus nu vervangen. Fantastisch staan ze nu te
grazen in alle jaargetijden!

Vertrekkende huisarts
Uit het Leidsch Dagblad noteerden we dat huis-
arts Marc Bergmeijer de praktijkdeur sluit aan de
Oude Vest 59. Vanaf 1985 nam hij de praktijk
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over van dokter Mastenbroek en vestigde zich
na 12 jaar aan de Oude Vest. Dr Bergmeijer gaat
genieten van zijn vrije tijd en volgt zijn hart door
hoorcolleges te gaan volgen aan de universiteit,
door de tijd te hebben om te gaan zeilen en om
een weeshuis in Nepal te bezoeken, waar hij als
vrijwilliger gewerkt heeft. De praktijk wordt over-
genomen door het dokters-duo dames Bloem en
Van Berkel gevestigd in het gezondheidscentrum
aan de Ir Driessenstraat, waar veel disciplines in
de gezondheidszorg te vinden zijn.

Rijksmuseum Boerhaave
Museum Boerhaave gaat in de toekomst verder
onder de naam Rijksmuseum Boerhaave. Op
zaterdag 16 december gaat het museum op-
nieuw open na een grondige verbouwing en ver-
nieuwde opstelling. Niet meer een chronologi-
sche indeling maar een thematisch opstelling als
Gouden Eeuw en gezondheid. Bij een nieuwe
naam hoort ook een nieuw logo.

Nieuwe winkels
Op Haarlemmerstraat 6 opende onlangs Harlem
6, een winkel met een zeer gevarieerd aanbod op
het gebied van mode en lifestyle. Men vindt er
spullen en kleding van bekende merken, maar
voor flink lagere prijzen, vanwege de goede con-
tacten van de eigenaar in de modewereld. Deze
weet daardoor de hand te leggen op bijvoorbeeld
kleding van een vorig seizoen, of uit de collectie
van een failliete winkel. Alles nieuw en volkomen
legaal, geen namaak en geen tweedehands.

Even verderop, op Haarlemmerstraat 40, heeft
Kleedvermaak haar intrek genomen, met alweer
de 5e editie van deze tijdelijke winkel in voorna-
melijk vintage woonspullen en accessoires, twee-
dehands kleding, sieraden e.d. Met de verwach-
ting daar hopelijk in ieder geval een half jaar te
kunnen blijven.

Een heel stuk verderop is Haarlemmerstraat 206
het nieuwe onderkomen van kledingwinkel
Tikkeltje, afkomstig uit Voorschoten. Daar wordt
door moeder en dochter hoofdzakelijk kleding
verkocht voor kinderen in de leeftijdsgroep van
nul tot en met zestien jaar. De winkel bevindt zich
qua prijzen in het middensegment. Men kan er
naast kleding ook terecht voor accessoires als
houten speelgoed, nachtlampjes, knuffeldoekjes
e.d.

De Lange Mare is sinds kort verrijkt met op nr 37
Studio Deftig, een ambachtelijke meubelmakerij
die bijzondere meubels op maat maakt naar de
wens van de klant. Dat wil zeggen, de industrieel
ingerichte showroom is hier gevestigd, de meu-
bels worden in Amsterdam in een loods gemaakt.
De eigenaren houden van een uitdaging en ont-
werpen en maken de meest uiteenlopende
zaken, variërend van tafels of tafelbladen tot stel-
lingkasten, badkamermeubels, kasten en ander
maatwerk van staal, hout, glas en beton, als het
nodig is in afwijkende formaten. Verder kan men
in de winkel een 3D-printer aan het werk zien, en
worden ook accessoires verkocht als schalen,
kaarsen, kussens.

Fietsen (overlast)

Een van de grootste ergernissen in de binnen-
stad? Fietsers in voetgangersgebieden. Dagelijks
zijn er vele klachten van omwonenden, winkeliers
en uiteraard bezoekers van de voetgangersge-
bieden in de binnenstad. Deze gebieden zijn
meestal gelegen in de winkelgebieden, waaron-
der ook de vele stegen die bijvoorbeeld op de
Haarlemmerstraat en Breestraat uitkomen. Het
gekke is dat zodra de mensen, die door deze
gebieden fietsen, hierop aangesproken worden,
de meeste beweren niet op de hoogte te zijn van
het fietsverbod. Terwijl in praktisch elke stad of
dorp in Nederland het niet is toegestaan om in
winkelgebieden te fietsen, zou dit in Leiden niet
voldoende bekend zijn? Op verschillende plek-
ken staan, naast de reguliere verkeersborden,
grote stoepborden met daarop de tekst: “Winkels
open, fietsers lopen!” Sommige mensen fietsen
deze borden bijna omver en rijden dan toch ver-
der. Als ze dan een gemeentelijke handhaver of
een politieagent zien springen ze snel van hun
fiets af om vervolgens te beweren dat ze het niet
wisten. “Maar waarom stapt u dan snel af
mevrouw?” Meestal blijft het dan stil. Ook een
veelgehoorde opmerking is: “Oh, ik dacht al
waarom kijkt iedereen toch zo boos naar mij?” dit
nadat ze zich bijvoorbeeld op een drukke zater-
dag al slalommend tussen het winkelende
publiek door over de Haarlemmerstraat hebben
begeven. Ik ben er van op de hoogte dat het van-
uit sommige stegen niet altijd duidelijk is of er in
die bewuste steeg nu wel of niet gefietst mag
worden, maar het verstandigste is het om zodra
er ergens winkels, restaurants of andere horeca
gevestigd zijn, er vanuit te gaan dat er niet ge-
fietst mag worden. Als we hier nu eens met ons
allen wat meer op letten, scheelt dat elke dag
weer een hoop ergernis.

Dennis Perdok (Wijkagent Leiden West) en
Willem van Vliet

Brief van de ‘Rijksveiligheidsdienst’

Op zaterdag 4 november vonden sommige men-
sen in onze wijk (samen met 20.000 andere
Nederlanders) een brief van de ‘Rijksveiligheids-
dienst’ in de bus. In de brief staat dat er een relay
(soort tussenschakelaar) tussen het thuisnetwerk
en het glasvezelnetwerk van de provider ge-
plaatst moet worden om het de geheime diensten
makkelijker te maken om communicatie te onder-
scheppen. De brief geeft vervolgens instructies
om een afspraak te maken voor het laten van
plaatsen van de relay. Hiervoor wordt je verwe-
zen naar www.rijksveiligheidsdienst.nl Je komt
echter op de site Waartrekjijdegrens.nl terecht en

aldaar wordt de volgende boodschap getoond:
“Geen paniek. De Rijksveiligheidsdienst bestaat
niet... En er is geen installatie van een relay nodig
om het grootschalig onderscheppen van commu-
nicatie van burgers mogelijk te maken. Want met
de huidige techniek kan dit allang. En met de
nieuwe wet voor de geheime diensten is dit
straks ook toegestaan.” De brief is dus nep. Hij is
van Bits of Freedom, een organisatie die opkomt
voor internetvrijheid. Bits of Freedom heeft de
brief verspreid om aandacht te vragen voor het
referendum over de nieuwe wet voor de geheime
diensten, de zogeheten sleepwet. De website
bevat een handige stemwijzer voor het referen-
dum, dat tegelijk met de komende gemeente-
raadsverkiezingen zal worden gehouden.

Rien van Vliet



Mooie avond
door Bep Verhoef

Op 20 september heb ik mijn bestuursfunctie bij
de buurtvereniging neergelegd. Na al die jaren
vond ik het tijd om het stokje door te geven aan
een opvolger. Het bestuur had voor mij een leuke
avond georganiseerd. In de bovenzaal bij restau-
rant Scarlatti was het gezellig druk met buurtbe-
woners, vrienden en familie. Ik werd in het zon-
netje gezet door Arthur Elias, onze voorzitter, die
een mooie speech hield en een ingelijste teke-
ning aanbod van mijn geboortehuis waar ik nog
steeds woon. Ook wethouder Marleen Damen

Zo’n stad is Leiden
door Jan Schoones

Vermoedelijk in of rond het jaar 1960 heeft de
Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (ooit
gevestigd aan Steenstraat 1b) een boekje het
licht laten zien met als titel "Zo'n stad is Leiden."
Met dit boekje wil men de gast afkomstig van bui-
ten Leiden, een rondgang door de stad aanbie-
den. En al op de eerste bladzijde komt onze wijk
aan bod - onder het kopje Goed Toeven: "Leiden
heeft zeer oude papieren. Die kunt u vinden in de
stegen achter de Haarlemmerstraat, waar ze in
grote vierkante pakken liggen opgetast bij de
lompenhandelaars. Maar die papieren bedoelen
we niet." Hierna worden ook papieren zaken
genoemd die op de Universiteitsbibliotheek te
vinden zijn, maar wat onze wijk betreft is de toon
gezet (men de bedoelt uiteindelijk de papieren in
het gemeentearchief). 

In de rondleiding door onze binnenstad komen
alle bekende zaken voorbij, van Lakenhal tot
Rapenburg, van Pieterskerk to Hooglandse Kerk.
En dan, op pagina 30, dan begint het, onder het
kopje Vrouwenkamp. "Door de smalle, korte
maar altijd drukke Donkersteeg voert onze weg
ons nu naar de Haarlemmerstraat, de drukste
winkelstraat van de stad, maar van minder allure
dan de Breestraat. Schuinlinks is de Mare, op
welks hoek de nogal pompeuze Hartebrugkerk
staat, met veel zuilen, veel goud en veel blauw.
Na enkele tientallen meters slaan we op de Mare
linksaf, en verbaasd vraagt u ons wat we hier in
vredesnaam doen. U bent hier in een stadswijk
die we zonder overdrijving een achterbuurt kun-
nen noemen. Een wirwar van stegen en sloppen,
waarin de lompenhandel floreert. Hier en daar
zijn open plekken als evenzovele wonden aan

een verziekt lichaamsdeel." Zo, die zit - de toon is
gezet. De auteur gaat verder: "Dit stadsdeel, dat
kunt u wel raden, komt vrijwel geheel in aanmer-
king om te worden afgebroken. Hier is de voor-
malige Vrouwenkerk, genoemd naar de kerk van
O.L. Vrouwe, die in het midden van de 14-de
eeuw werd ingewijd en waarvan nog enkele res-
ten zijn te zien. Net zo min als deze wijk thans
grote aantrekkingskracht bezit, bezat zij dat in
vroeger eeuwen, met het gevolg dat hier talrijke
kloosters werden gesticht. Waarom wij u hier
mee naartoe nemen? In de eerste plaats omdat
wij u ook iets van lelijk-Leiden willen laten zien,
want men leert een stad pas kennen, wanneer
men haar in alle richtingen doorkruist en zodoen-
de zowel haar schoonheid als haar minder fraaie
kanten ziet. In de tweede plaats omdat hier een
historisch gebouw staat, dat u niet mag missen.
Het heet de Boerhaavezalen." Phew, gelukkig
toch nog iets moois in onze wijk. Ten tijde van de
publikatie van dit boekje (1960?) wordt dan het
volgende over de Boerhaavezalen verteld:
"Thans is het gebouw veelal in gebruik als ten-
toonstellingsruimte voor schilders en beeldhou-
wers, doch het ligt in de bedoeling het complex
na de sanering van deze stadswijk geheel te res-
taureren en in te richten als kunstcentrum. De
woonvertrekken op de begane grond, waarin
thans enkele studenten onderdak hebben gevon-
den, zullen dan ter beschikking komen voor huis-
vesting van enkele kunstenaars." En dan lopen
de auteurs van dit boekje via de Marekerk onze
wijk uit. Nu steekt dit boekje mij extra omdat ik
toevallig woon op de plek die op de eerste pagi-
na wordt genoemd, de plek waar vroeger de lom-
pen en papieren hoog opgetast waren (sommi-
gen van mijn vrienden suggereren overigens dat
ik, een veellezer, deze functie weer aan het her-
stellen ben). Ik ben in ieder geval blij dat niet
zomaar alles in één klap is afgebroken zoals het
boekje suggereerde, en dat we nog kunnen
genieten van de vele mooie gevels en fraaie
architectuur-details. Ook onze nauwe stegen zijn
in positieve zin sfeerbepalend. Nota bene, een
jongeman deed onlangs tegenover zijn vriend
met luide stem zijn beklag over de smalle straten
in Leiden - in zijn stad, Nijmegen naar ik meende
te begrijpen, zijn de straten véél breder, zodat je
daar veel beter kunt winkelen. Nu maar hopen
dat de kwaliteit die ik ervaar van Maredorp niet
ten onder gaat aan snel vervagende modes en
oppervlakkigheden.

was aanwezig, die een panorama van Leiden
aanbood. Ik vond het heel bijzonder dat zij aan-
wezig was. Beide kunstwerken hebben thuis een
mooi plekje gekregen. Onder het genot van een
hapje en een drankje werd er lekker bijgepraat. Ik
wil langs deze weg iedereen bedanken die aan-
wezig was en voor de attenties en bedankjes die
ik mocht ontvangen. Onder andere kreeg ik later
van het bestuur nog een leuk boekje met de
foto’s van die avond, een fijne herinnering. Ik kijk
terug op een hele mooie avond. 

Afscheid Bep Verhoef
door Agna Zonderop

Op 20 september werd in de bovenzaal van
Scarlatti de afscheidsreceptie gehouden voor
Bep Verhoef als secretaris van onze buurtvereni-
ging, waar zij zich 40 jaar lang in diverse hoeda-
nigheden sterk voor heeft gemaakt. De avond
werd ingeleid met een buitengewone ledenverga-
dering, waarbij de wijzigingen in het verouderde
huishoudelijk reglement werden vastgesteld, en
waarin Nienke Branderhorst officieel werd
benoemd als de opvolger van Bep. Bep werd
benoemd tot erelid met de daarbij behorende
oorkonde. Voorzitter Arthur Elias wist in zijn toe-
spraak feilloos de kern van haar grote verdien-
sten te verwoorden; met name haar hart en haar
oog voor de menselijke kant werden belicht. Een
en ander ging gepaard met een cadeau als aan-
denken in de vorm van een door kunstenares
Irene Cécile gemaakte tekening van het woon- en
tevens geboortehuis van Bep; de plek waar naast
haar persoonlijke geschiedenis ook veel geschie-
denis rond de buurtvereniging ligt en waar het
bestuur jarenlang een gastvrij onderkomen vond
voor de maandelijkse vergaderingen. Aansluitend
sprak wethouder Marleen Damen een dankwoord
uit namens de gemeente, voor de verdiensten
van Bep voor de buurtvereniging en voor de stad
in de brede zin des woords, ook begeleid door
enkele cadeaus. Daarna werd er geanimeerd
nagepraat en geborreld, en kon er persoonlijk
afscheid van Bep worden genomen. Bep zal ech-
ter niet geheel uit beeld verdwijnen, zij blijft in de
redactie van de Marepost en blijft deel uitmaken
van de activiteitencommissie.



Opmerkelijk
door Agna Zonderop

De creatieve gedachtengang van winkeliers Dagobert Schulp en Jack Dambrink leidde tot het ontwerp
van de “Leidse Ba(n)k; een decoratieve, hufter proof bank bestaande uit twee stoere grijze plantenbak-
ken met Leids logo, overdag in gebruik als bank met een plank die daartussen vastgeklikt wordt, en 's
avonds en 's nachts weer alleen plantenbak als de plank in een handomdraai is verwijderd. Je moet er
maar opkomen, maar een mooie, functionele en stijlvolle oplossing is dit wel; een goed voorbeeld van
particulier initiatief dat navolging verdient. De bank is te bewonderen bij de winkel van de bedenkers,
Piece of Cake op Haarlemmerstraat 39-41. Geïnteresseerde winkeliers die ook zo'n bank willen bestel-
len, kunnen daar terecht. (Foto: Agna Zonderop)

Een ander opmerkelijk tafereel in onze wijk. Van de een op de andere dag zat er bij een boom op de Oude
Rijn een bijzonder figuur. Eenmaal dichterbij gekomen bleek dit een heuse Abraham te zijn! Wij van de
redactie vonden dit een ludieke actie, die een plekje verdient in de krant. En voor de Abraham die jarig
was: alsnog van harte gefeliciteerd! (Foto: Lidie Bossen)

Stegen in Maredorp

Donkersteeg
De Donkersteeg is een van drukste stegen in het
centrum en loopt van de Haarlemmerstraat naar
de Hoogstraat. Vooral op zaterdagen is het hier
bomvol omdat het o.a. de route is naar de waren-
markt. Ook in de Middeleeuwen was het al druk
in de Donkersteeg, die tot 1355 op Leiderdorps
grondgebied lag. De Mare was toen nog open en
de steeg lag in de hoek waar de Oude en Nieuwe
Rijn en Mare bijeen kwamen. Reizigers konden in
die tijd alleen in de stad komen via de Donker-
steeg die toen ook wel Brugstraat werd genoemd.
De smalste voorgevel in de Donkersteeg is die
van nummer 19, maar is heel erg diep en heet het
Huis ter Lucht .Over dit huis, dat al sinds 1360
bestaat, doet een verhaal de ronde, dat er een
onderaardse gang naar de Burcht zou bestaan,
maar hier is nooit een enkel spoor van gevonden.

Winkelstraat
Vroeger was de Donkersteeg een deftige straat,
met mooie en chique winkels. Juweliers, mode-
zaken en hoedenzaken, want het was toen
gebruikelijk dat zowel de dames als de heren
van stand, regelmatig een nieuwe hoed kochten.
Ook was er een fourniturenhandel van mevrouw
de Groot, die later is samengegaan met meneer
Mol en zo ontstond er op de Lange Mare de
bekende fourniturenzaak van Mol en de Groot,
die jammer genoeg enkele jaren geleden is opge-
heven.

Schoenen
De Donkersteeg is in de loop der jaren, wat het
winkelaanbod betreft, sterk veranderd. Het
merendeel van de winkels zijn schoenenwinkels.
Maar een daarvan op nummer 12, zet de traditie
voort. Want ook vroeger zat hier een schoenma-
ker/winkel, die een gouden laars als uithangbord
had. De Donkersteeg is nog steeds een gezellige
steeg om doorheen te lopen als je naar de markt
gaat of het nieuwe winkelrondje wilt lopen. Enige
jaren geleden heeft de steeg een opknapbeurt
gekregen met nieuwe bestrating, mooie ouder-
wetse lantaarns aan de gevels en echt donker is
het er ook weer niet. 

De Hazewindsteeg
De Hazewindsteeg loopt tussen de Oude Vest en
de Caeciliastraat. Het gebouw op de hoek Oude
Vest 45, dateert uit 1924. Het was een kinderte-
huis van de nonnen van het Goddelijk Hart, die
vanuit Tilburg naar Leiden waren gekomen. Zij
zorgden hier voor de opvang van meisjes van wie
de ouders overleden of erg ziek waren. Achter
het huis was een kapel met de ingang aan de
Hazewindsteeg. Deze nonnen zijn inmiddels
alweer een hele tijd weg uit Leiden. Aan de over-
kant van de Hazewindsteeg zat begin 20ste
eeuw de textielfabriek van van Egmond. Hier pro-
duceerde men tricot, een stof van fijn breiwerk
die op breimachines werd vervaardigd. De zaken
gingen kennelijk niet goed, want in 1926 is het
hele complex bestaande uit Oude Vest 47, het
fabrieksgebouw en drie panden op de Lange
Mare, verkocht aan de St .Antoniuspatronaat van
de Hartebrugkerk. De ruimtes werden geschikt
gemaakt voor vergaderingen en andere bijeen-
komsten. In 1950 was er een grondige verbou-
wing en werd de naam ‘Het Antoniusclubhuis’.
Het bruiste er altijd van de activiteiten, zoals post-
zegel en platenbeurzen, zang en toneelavonden,
dansavonden en nog veel meer. Het zalencom-
plex bestaat nog steeds, maar is enkele jaren
geleden verbouwd tot o.a. een hotel. De naam
van de steeg verwijst naar bierbrouwerij de
Hazewind die vroeger aan de Oude Vest 43
stond, op de plaats waar nu de Leidse Schouw-
burg is. Als de brouwerij begin 18de eeuw
afbrandt, krijgt ene Jacob van Rijndorp toestem-
ming van de gemeente om een theater te bou-
wen. Deze voorloper van de Leidse Schouwburg
opende op 1 oktober 1705 zijn deuren met een
voorstelling over het Ontzet van Leiden. De origi-
nele waterput van de brouwerij bevindt zich op de
parterre van de Schouwburg onder rij 10. Sinds
kort is het hoekpand Oude Vest 45 ook in gebruik
van de Schouwburg en is toegevoegd als uitbrei-
ding van de foyer.

Zingen bij Popkoor Sing in Tune

Elke dinsdagavond tussen 20.00 en 22.15 uur hoor je vanuit de Romanuszaal aan de Lange Mare swin-
gende klanken. Op dat tijdstip repeteert Popkoor Sing in Tune diverse liedjes van bijvoorbeeld Adèle,
Robbie Williams, Blôf, Leonard Cohen etcetera. Het Popkoor Sing in Tune bestaat 10 jaar en wil lekker
door blijven zingen, met oud én nieuw repertoire. En…. leden van het eerste uur willen hun enthousias-
me om te zingen graag delen met nieuwe koorleden. Heb je ook de ervaring dat je van zingen blij wordt
(al is het onder de douche): kom dan eens meezingen op dinsdagavond. Je kunt je aanmelden voor 3
gratis inloop repetities bij info@singintune.nl of gewoon even binnenlopen. Meer informatie over dit zang-
koor in de wijk Maredorp – de Camp vind je op www.singintune.nl 



Drie historische fietspompen in onze wijk
(deel 3 - slot)
door Jan Schoones

In vorige edities van de Marepost hebben we
reeds twee historische fietspompen in onze wijk
behandeld, in de Caeciliastraat, om de hoek bij
Turfmarkt 5, en in de Schapensteeg, de zijsteeg
aan het begin van de Haarlemmerstraat. Uit deze
openbare fietspompen kon iedereen tegen be-
taling van enkele centen uit een buitenmuur nabij
een fietswinkel lucht betrekken, in de tijd voordat
iedereen een eigen fietspompje had, in het mid-
den van de vorige eeuw. En er is vermoedelijk
een derde. Deze bevindt zich aan de muur aan
het begin van de Van der Werfstraat, rechts naast
de keukendeur van restaurant Fratelli. Het is een
betrekkelijk klein object, bestaande uit drie rijen
van vier groene langwerpige tegels, met midde-
nin een metalen contraptie die inmiddels behoor-
lijk door de tand des tijds is aangetast. Ook som-
mige tegels zijn niet meer helemaal postfris. In
het metalen gedeelte is nog wel duidelijk een
sleuf te zien waar een cent, een stuiver, een dub-
beltje of een kwartje in gestopt kon worden. Het
gedeelte daaronder, waar je een gat voor een
luchtslangetje zou verwachten, is volledig ver-
roest. Schrijver dezes heeft geen echte bewijzen
kunnen vinden dat dit ooit een functionerende
fietspomp zou zijn geweest zoals beide andere.
Ook Erfgoed Leiden twijfelt hier aan. Maar ik heb
inmiddels wel mogen horen dat op de plek van
Fratelli toch ooit een fietsenmaker is gevestigd
geweest. We horen graag van lezers die ons wie
weet hier meer over kunnen vertellen.

LIFF 2017
door Jan Schoones

Van 27 oktober tot en met 5 november is de 12e
editie gehouden van het LIFF, het Leiden
International Film Festival. En een groot deel
heeft dus in onze wijk plaatsgevonden in het
Kijkhuis. 

Vanaf de eerste editie ben ik bezoeker (de film
Children of Men toen gezien, die toevalligerwijs
dit jaar weer even te zien was op het festival), en
ik heb enige jaren als vrijwilliger kaartjes
gescheurd. Het wordt ieder jaar drukker, en dat
gold ook voor dit jaar - zo nu en dan kon je in de
lounge van het Kijkhuis over de hoofden lopen,
vooral als de zalen uitliepen en open gingen. In
het LIFF zijn veel makkelijk toegankelijke films te
zien - de meer experimentele en 'moeilijke' films
zijn nog steeds de specialiteit van het festival in
Rotterdam. Sommige films komen na dit geslaag-
de LIFF in reguliere roulatie, zoals Suburbicon en
The Square (aanrader!), maar veel films kun je
eigenlijk alleen maar op het grote doek zien tij-
dens het festival. Zoals: The Young Offenders (de
wederwaardigheden van twee Ierse jongeren, die
enorm op mijn lach- en emotionele spieren werk-
ten), het IJslandse Under the Tree (met mogelijk
voor sommigen herkenbare strubbelingen tussen
buren), de documentaire Becoming Bond
(George Lazenby vertelt met verve over hoe hij
als automonteur per ongeluk na Sean Connery
de filmheld James Bond voor één film werd om
daarna miljoenen voor volgende Bond-films te
weigeren), en het Oostenrijkse Wilde Maus over
een tragikomische ontsporing van een operare-
censent. Deze films zouden wat mij betreft
gewoon regulier getoond kunnen worden in ons
Kijkhuis. En ach, in 2019 zal het Kijkhuis verhui-
zen - volgend jaar LIFF dus voor het laatst in
onze buurt

Lucas van Leydenschool rent The Daily
Mile
door Rien van Vliet

Per dag 1,6 kilometer rennen, in je gewone kle-
ding en op een willekeurig moment van de
schooldag: The Daily Mile. Steeds meer basis-
scholen laten hun leerlingen dagelijks een kwar-
tiertje rennen ter verfrissing van lichaam en
geest. The Daily Mile is in 2012 bedacht door een
juf van een Schotse basisschool en is sindsdien
bezig met een snelle opmars in Nederland maar
ook in de rest van Europa. De opzet is simpel: de
klas gaat elke dag in hun gewone kloffie een
stukje rennen in de buurt van de school, één mijl
(1,6 kilometer) om precies te zijn. Het duurt maxi-
maal een kwartiertje, het kost niks en uit onder-
zoek blijkt dat de Daily Mile helpt bij het verhogen
van de concentratie en het algemeen welbevin-
den van de leerlingen. En natuurlijk is het goed
voor de lichamelijke gezondheid. Steeds meer
scholen in Nederland hebben The Daily Mile
geïntroduceerd en zij zijn erg tevreden over de
effecten van het kwartiertje rennen. 

Heuvellandschap op de Haarlemmer-
straat
ingezonden brief

Bent u al gestruikeld op de nieuw ingerichte
Haarlemmerstraat? Hoed u voor de vele kuilen
en hellingen waarvan het wegdek nu is voorzien!
De straat heeft twee greppels gekregen voor de
afvoer van het regelwater. In de oude bestrating
zat één centrale goot die al voor enige hinder
zorgde, maar die was lang niet zo diep als de
twee goten die nu zijn aangebracht. De nieuwe
goten lopen bovendien nog af naar de kolken die
om de zoveel meter zijn aangebracht. Op deze
manier is er een compleet heuvellandschap ge-
creëerd. Zeker op de smalle gedeelten is geen
vlak stukje meer te bekennen. Het zou allemaal
zo mooi worden. Een historisch ogende inrichting
met klinkers, keien, hardsteen en nostalgische
lantaarnpalen. In plaats van een goed beloop-
baar wegdek, hebben we nu een terrein vol met
hindernissen en obstakels gekregen. De dikke
palen van de Leidse lantaarns mogen geen
obstakels heten, maar ze zijn het wel. En ze wor-
den het nog meer als daar de onvermijdelijke fiet-
sen tegenaan worden gezet. En dat terwijl we
heel efficiënte verlichting hadden die onopvallend
aan kabels tussen de gevels was gehangen. De
verschillende materialen, die het wegdek feitelijk
in vijf stroken verdelen zorgen voor een rommelig
en armoedig beeld, dat nog geaccentueerd wordt
door de vele niveauverschillen. Dit had toch beter
gekund, of liever: had het bij het oude gelaten!

Jaap Moggré

De Fietsentemmer
ingezonden brief

Lang voordat de Partij voor de Dieren haar in
menig opzicht zinvolle bestaan kon bewijzen,
bestonden er - bij voorbeeld in het circus Boltini -
leeuwentemmers, olifantenmenners, tijgerdres-
seurs en wat dies meer zij. Maar sinds enkele
weken maakt er zich ook een fietsentemmer aan
het op-de-schopdeel van de Mare nuttig. 

Een grote en rustige man uit de Stevenshof, die
zich zeer verdienstelijk maakt bij het in goede,
meestal in andere banen leiden van het verkeer.
Een van de voor mijn buren en voor mij nuttigste
dingen, die hij doet, is het laten afstappen van de
(brom)fietsers, die rakelings en zonder aanzien
des persoons langs onze voor- en winkeldeuren
scheuren. Wanneer deze fietsentemmer zich ook
maar even omdraait, een (vracht-)auto de weg
wijst of een etenspauze heeft, trekt niemand van
dit ongezeglijke volkje zich ook maar iets aan van
de in koeienletters beschreven borden. En zeker
's avonds en 's nachts raast alles en iedereen er
permanent langs, met die pizzakoeriers als ware
racekampioenen. Ik heb het in overleg met de
projectleider van de gemeente over twee fiets-
sluizen gehad, maar daar heb ik nog geen resul-
taat van bemerkt. Maar die fietsen zullen dan wel
door het ietwat benevelde 'gespuis' als in een
vorig weekeinde aan de kant gesmeten en
getrokken worden. Met name 's avonds, als de
lantaarns die ook verplaatst en opnieuw aange-
sloten moeten worden, uit zijn, zijn wij en onze
omgeving in duisternis gehuld. Een brommer
hoort men nog aankomen, maar een fiets (meest-
al zonder enige verlichting) is een soort sluipaan-
rijder. Nu ben ik als autoloze binnenstadbewoner
ook een fietser. Maar ik kan het gedrag van mijn
medeweggebruikers niet waarderen, laat staan
dit in de verste verte evenaren. Maar zo heb ik mij
laten vertellen, op 15 december a.s. (!) moet de
Lange Mare als de legendarische Phoenix uit het
zand herrezen zijn. En dan krijgen wij als belo-
ning voor alle overlast een betere inrichting en
een beter uitzicht.

Sjoerd C. van Ketel

Heeft u meer informatie over de vermoedelijk derde fiets-

pomp? Laat het ons per e-mail weten via marepost@mare-

dorp.nl of doe een briefje in de bus bij Apothekersdijk 13.

Wij zijn erg benieuwd naar de reacties!

Basisschool Lucas van Leyden was vorig jaar al
begonnen met The Daily Mile op hun locatie bij
de Vliet en nu zijn kinderen van groep 6 van de
locatie in het centrum (bij de Haarlemmerstraat)
gestart. Na tien minuten zaten alle 21 leerlingen
moe maar voldaan weer op hun stoel in de klas.
Vakleerkracht bewegingsonderwijs Gemma van
Schaik die The Mile heeft geïntroduceerd bij de
Lucas van Leyden is enthousiast: “The Daily Mile
is heel simpel uit te voeren en de kinderen von-
den het erg leuk. Eén van de kinderen zei: ‘Juf,
mag ik ook in het weekend of na schooltijd dat
rondje rennen?’ En ja hoor, toen de bel was
gegaan renden de kinderen nog een keer het
rondje! Een succes dus.” De bedoeling is om ook
andere groepen van de Lucas van Leydenschool
The Daily Mile te laten rennen. Dus als je tijdens
schooltijd groepen kinderen door de wijk ziet ren-
nen, dan weet je waar dat voor is!
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melding van uw gegevens.
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Hoe meer leden, hoe sterker
we staan!

De ‘Ken-uw-wijk’ puzzel

9 foto’s van gevels, muren of in het oog springende bovenlichten zijn de wedstrijd elementen die deze decemberpuz-
zel uw fantasie prikkelen. Weet u ze te vinden? (de redactie hoopt op mooi wandelweer). Ga aan de slag, loop een
rondje in onze prachtwijk en vergelijk het beeld in het grote geheel. De redactie verwacht uw oplossing uiterlijk maan-
dag 8 januari 2018. Of per post naar Apothekersdijk 13, 2312 DC Leiden of per mail marepost@maredorp.nl Tijdens
de nieuwjaarsborrel worden drie winnaars bekend gemaakt, zij krijgen elk een waardebon van €10.- Over de uitslag
wordt niet gecorrespondeerd of anderszins.

De beste Kerstmarkt keert
terug

Ook dit jaar zal de Kerstmarkt van
Leiden 13 dagen lang zorgen voor
een sfeervolle binnenstad. Gelegen
op het water van de Nieuwe Rijn is
dit de enige drijvende kerstmarkt
van Nederland. Begin dit jaar werd
de markt zelfs uitgeroepen tot
beste Kerstmarkt van 2016. De
markt trok dat jaar 123.000 bezoe-
kers. 'Door de gezelligheid en de
saamhorigheid van Leiden is het
ons gelukt om deze Award te beha-
len', was de reactie van organisator
Monique IJsselsteijn op de website
verkeersbureaus.info Bezoekers
kunnen ook dit jaar weer naar har-
telust winkelen onder het genot van
diverse live-optredens of een ge-
zellige, winterse rondvaart maken
met glühwein of warme chocomel.
Aangrenzend aan de markt zal ook
de drijvende ijsbaan weer komen te
liggen en op de kade komt een
nostalgische kermis te staan. Ook
zullen, in het kader van de bekende
‘korenweken’ in de weekenden van
16/17 en 23/24 december in het
hele centrum diverse koren komen
optreden. Dan is het dus niet alleen
gezellig op de Kerstmarkt, maar
ook in de rest van van het centrum.
Kerstmarkt Leiden vindt plaats van
vrijdag 15 tot en met woensdag 27
december 2017. Kijk voor de actu-
ele openingstijden op de website
www.visitleiden.nl 

Bronnen: visitleiden.nl, kerstmarkten.net en

omroepwest.nl

1

2

3

65

4

7 8

9


