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Van de voorzitter

Het jaar 2018 is al ruim een maand
oud. Dat belet mij echter niet om
alle lezers van de Marepost een
gelukkig en gezond 2018 te wen-
sen. 

In het afgelopen jaar zijn er in onze
buurt grote projecten gerealiseerd.
Zo is de Haarlemmerstraat en het
begin van de Lange Mare opnieuw
bestraat en heringericht. Daarbij
blijven nog wel enkele zaken te
wensen over, zoals een goede
voorziening voor het neerzetten
van fietsen en brommers op de
Lange Mare. Ofschoon ik me kan
voostellen dat niet iedereen tevre-
den is over de uitvoering van dit
plan, was toch de algemene
mening dat Haarlemmerstraat een
mooie facelift heeft ondergaan. Dit
jaar vond ook de heropening van
het Runderplein plaats. Dit plein ligt
er mede dankzij de inzet van de
omwonenden mooi bij. Mocht u zin
hebben in het lezen van een boek:
vergeet dan niet te kijken in de
Minibieb, die wij op dit plein ge-
plaatst hebben. Ook is het Rijks-
museum Boerhaave na een grondi-
ge restauratie feestelijk heropend.
Een bezoek aan deze parel van
onze buurt is zeker aan te raden.
In dit jaar zal de buurtvereniging
samen met gemeente en belang-
hebbenden betrokken blijven bij
ontwikkelingen in en rondom onze
buurt. Hierbij valt te denken aan
herinrichting van de Pelikaanstraat
en de Kaasmarkt. Ofschoon de
Kaasmarkt net buiten onze buurt
valt, kunnen de plannen daarvoor
namelijk van cruciaal belang zijn
voor onder meer de parkeermoge-
lijkheden voor bewoners van onze
buurt. Zoals in het afgelopen jaar
het geval was, zal ook dit jaar bij
ons bestuur het behartigen van de
belangen van de bewoners van
Maredorp- de Camp voorop staan.
Daar kunt u op rekenen!

Arthur Elias “SNERT”wandeling

De activiteitencommissie organi-
seert op zondag 25 februari een
buurtwandeling. Historicus Piet de
Baar neemt ons mee naar interes-
sante plekjes in de wijk, waar hij
boeiend over kan vertellen. De
wandeling begint met koffie in de
Marekerk en wij sluiten af met lek-
kere erwtensoep in het Elisabeth
Gasthuishof. 

Zondag 25 februari
11.30 uur: koffie in de Marekerk
12.00 uur: start wandeling
13.30 uur: erwtensoep in het
Elisabeth Gasthuishof

We hopen dat u gezellig meeloopt,
er kunnen 25 wandelaars mee.
Aanmelden kan t/m 20 februari via
bep.verhoef@telfort.nl of 5123839.

Compliment 

Heeft u ook zo genoten van de vori-
ge Marepost in kleur, die weer vol
stond met nieuwtjes, leuke weetjes
en mooie foto’s. De onderwerpen in
de krant worden samengesteld
door de redactie. Maar om deze
vorm te geven in een krant, dat is
iets anders. Al jarenlang wordt dit
gedaan door Esther Moonen. Zij
kan dat als de beste. Wanneer alle
artikelen bij haar zijn ingediend,
gaat zij aan de slag om alles een
mooi plekje te geven. Het is vaak
puzzelen met ruimte en alles moet
op elkaar aansluiten. Soms is er te
weinig of te veel copy, zodat even
wordt overlegd hoe zij het zal doen.
Ook bewerkt zij de foto’s en zorgt

Nieuwjaarsborrel zaterdag 13 januari 2018
door Nienke Branderhorst

Op de bekende locatie Scarlatti aan de Stille Mare 4 hield de buurtvereniging Maredorp haar nieuwjaarsborrel. Mooie
omgeving om het jaar in te luiden. In een geanimeerde sfeer werden de aanwezige leden welkom geheten door de
voorzitter. Hij memoreerde hoogtepunten van het afgelopen jaar: het  project renovatie Haarlemmerstraat, metamorfo-
se van het Rijks-museum Boerhaave, de nieuwe vorm van het Runderplein, zoals u kunt lezen in het stuk elders in de
krant. Ook werd de enige winnaar van de fotopuzzel Lidie Bossen naar voren gehaald om de geschenkbon in ontvangst
te nemen. Helaas niemand uit Maredorp- de Camp, zoals de voorzitter fijntjes memoreerde. Uit alle Maredorpse ste-
gen, straten, hofjes en grachten waren een 50-tal leden gekomen om elkaar en het bestuur een mooi nieuw jaar toe te
wensen. Het is altijd goed om in de gelegenheid te zijn met deze of gene van gedachten te kunnen wisselen, elkaar te
attenderen op aandachtspunten die in de wijk spelen of gewoon het gezellig met elkaar te hebben. Onderstaande foto
van Floris Bosch onderschrijft de prettige entourage, vriendelijke bediening en ons goede begin van 2018.

Buurtfonds Maredorp- De
Camp

De afgelopen jaren heeft de buurt-
vereniging een aantal activiteiten
(mede-)georganiseerd binnen de
wijk. Denk aan de opening van het
Runderplein, de Burendag en de
Wandelclub. De vereniging heeft
een activiteiten-commissie die
leuke evenementen voor de buurt
zal blijven organiseren. Maar ook
buurtbewoners organiseren straat-
borrels, buurt- bbq's, wandelingen
en andere bijeenkomsten die de
saamhorigheid versterken. De
buurtvereniging wil dit graag stimu-
leren en stelt daarom, dit jaar voor
het eerst, een buurtfonds in. Elk lid
van de vereniging dat iets wil orga-
niseren binnen de buurt kan een
beroep doen op het buurtfonds.
Interesse? Stuur een beschrijving
van het idee en een begroting (kos-
ten en verwachte inkomsten) naar
buurtfonds@maredorp.nl. Als de
activiteit bij de doelstelling van de
vereniging past dan maakt het idee
grote kans op een bijdrage van
maximaal 100 euro uit het fonds. 

Frank Maas

Ontwikkelingen in Mardeorp/
De Camp
door Bep Verhoef

In het logo van de buurtvereniging
staan de Marekerk, de Hartebrug-
kerk en een bouwkraan. Deze laat-
ste staat symbool voor de stadsver-
nieuwing die in de jaren tachtig in
Maredorp en de Camp in alle
hevigheid heeft plaats gevonden. Al
hoewel er heel veel is gerealiseerd
en opgeknapt, komt toch nog af en
toe de bouwkraan er aan te pas. 

Megawinkel aan de Haarlemmer-
straat
Het zal u niet ontgaan zijn, maar in
de Haarlemmerstraat staan diverse
winkelpanden leeg. Tegenover
CenA staan er zes aaneengesloten
panden leeg (de nummers 101 t/m
111) en op de Stille Rijn twee, (de
nummers 8 en 9) de z.g. panden
van Langezaal. Deze panden zul-
len samen de nieuwe megawinkel
gaan vormen van bijna 3200 vier-
kante meter groot. Er zijn geen
monumenten bij, maar de winkels
staan wel in beschermd stadsge-
zicht. 

Lees verder op pagina 3

iedere keer weer dat de Marepost
er mooi en leesbaar uit komt te
zien. Wij zijn heel blij met Esther en
vonden dat dit wel een keer in de
krant mocht ! 

De andere leden van de redactie 



Winkels
Lederwarenwinkel Van Os, sinds 14 jaar geves-
tigd op Haarlemmerstraat nr 192, heeft een filiaal
geopend op nr 85-87, in het monumentale hoek-
pand waar voorheen schoenenwinkel Sacha
gevestigd was. De oude winkel blijft voorlopig in
gebruik als outlet store. Bij Van Os tasen en
koffers, familiebedrijf sinds 1929, kunt u terecht
voor merken als Samsonite, Fred de la Breton-
nière, Valentino etc. 
Piece of Cake, op Haarlem-merstraat 39-41,
stopt ermee na 38 jaar, wegens terugloop in
bezoekersaantallen en omzet. Na een grote uit-
verkoop van enkele dagen zijn de deuren inmid-
dels definitief gesloten. Voor de eigenaren van de
winkel Jack en Manon Dam-brink een pijnlijke,
maar helaas onontkoombare beslissing, als
gevolg van een aantal factoren waardoor het win-
kelgedrag van het kooppubliek is veranderd,
zoals het kopen via internet, het winkelen in
andere steden e.d. De eigenaren slaan een nieu-
we weg in met andere werkzaamheden, en wij
wensen hen daarbij alle succes.

Fiets parkeren
Om fietsers aan te moedigen hun rijwiel niet op
de middenstrook van de pas opgeknapte Lange
Mare te stallen, zal de gemeente de komende
jaren op zaterdagen van 8 tot 18 uur fietsenrek-
ken met toezicht plaatsen op het gedeelte dat
langs de Hartebrugkerk loopt. Deze voorziening
is gratis. Of deze maatregel afdoende is, zal de
tijd leren, maar de voortekenen stemmen niet al
te hoopvol.

Flyeren
De gemeente gaat het uitdelen van folders op
straat, het zgn. flyeren, verbieden op specifieke
plekken zoals bij het station en op de
Haarlemmerstraat bij de Hartebrugkerk. Vooral
op deze plaatsen ervaren velen het als zeer hin-
derlijk om voortdurend aangeklampt te worden en
niet ongehinderd door te kunnen lopen. Een alge-
heel flyer verbod voor de hele stad bleek juridisch
niet haalbaar, dit kan slechts voor afgebakende
gebieden. Ook het colporteren, het hinderlijk en
dwingend aanbieden van commerciële produc-
ten, heeft de aandacht van de gemeenteraad,
maar een verbod hierop kan pas op zijn vroegst
over een jaar.

Hotel
Het Best Western City Hotel aan de Lange Mare,
bij velen beter bekend als het voormalig Antonius
Zalencentrum, is onlangs in andere handen over-
gegaan. De nieuwe eigenaar, vastgoedbeheer-
der Rijn Wonen, is van plan het hotel te moderni-
seren en het accent te verleggen naar “cultuur-
hotel”. Dit zou mooi aansluiten op het cultuurge-
bied rond Lakenhal en Leidsche Schouwburg.

Stadsdichter
Na een spannende strijd werd, tijdens de finale
op 31 januari jongstleden, Marianne van Velzen
gekozen tot nieuwe en tevens allereerste vrou-
welijke stadsdichter van Leiden. Zij zal deze func-
tie de komende drie jaar vervullen.

Diner voor dak- en thuislozen
door Rien van Vliet

Op woensdag 20 december organiseerde het
Straatpastoraat Leiden samen met diaconaal
centrum De Bakkerij en de Marekerk weer het
jaarlijkse Daklozendiner. Het diner was net als in
2016 een groot succes; aan de tafels die midde-
nin in de Marekerk waren neergezet, was bijna
geen plek meer vrij. Meer dan 150 dak- en thuis-
lozen konden genieten van een heerlijke Chinese
maaltijd. Voorafgaand aan het diner was er een
korte dienst door straatpastoor Folly Hemrica. De
muzikale omlijsting werd verzorgd door het
Amsterdamse dak- en thuislozenkoor De Straat-
klinkers en de scholierenband Saint’s Legacy. Na
afloop kreeg iedereen een kerstpakketje mee. 

Het diner werd mogelijk gemaakt door gulle
gevers èn veel vrijwilligers onder wie een aantal
inwoners van onze wijk. Het Daklozendiner is vol-
ledig afhankelijk van donaties. Voor meer infor-
matie over De Bakkerij en het Straatpastoraat zie
ook de websites  debakkerijleiden.nl en straat-
pastoraatleiden.nl (Foto boven: Rien van Vliet)

Ingezonden artikel

Apothekersdijk of Kruidenmarkt?

Zoals een aantal van jullie al weten, kreeg ik een
tijdje geleden de vraag waar de naam
Apothekersdijk vandaan komt. Ik wist het niet en
ben “in de boeken” gedoken. 

Ik vond in een prentenboek een ansichtkaart van
de Apothekersdijk met daarbij de tekst: “De naam
is mogelijk ontleend aan het Apothekersgilde, dat
sinds 1664 bijeenkomsten hield in de nabijgele-
gen Blauwe poort. De apothekers maakten
gebruik van dit gebouw tot het in 1735 gesloopt
werd.” De Blauwe poort stond net voor de
Blauwpoortsbrug, aan het begin van de
Haarlemmerstraat. Dat het Apothekersgilde daar
vergaderde, blijkt ook uit andere documenten.
Maar heeft de Apothekers-dijk daar haar naam
aan te danken? 

Ik twijfelde, en legde deze vraag voor aan een
historicus. Zijn antwoord was: “ik geloof er niets
van. De naam Apothekersdijk klopt helemaal niet.
Het is geen dijk, maar een kade. Je zou eerder de
hoger gelegen Haarlemmerstraat een dijk kun-
nen noemen”. Hij veronderstelde dat de naam
Apothekersdijk te maken zou kunnen hebben met
het feit dat hier vroeger een “kruidenmarkt” werd
gehouden (met name door handelaren uit
Noordwijk). Apothekers gebruikten in die tijd krui-
den om hun medicamenten te maken en deden
op deze markt hun inkopen. Ik vind het een plau-
sibele verklaring, en omdat door de stadhuis-
brand in 1929 veel documentatie verloren is
gegaan, zullen we het waarschijnlijk nooit met
zekerheid weten. Wel vind ik dat het bestuur van
de Stichting De Leidse Rederij actie moet onder-
nemen voor een naamsverandering van de
Apothekersdijk. Ik stel voor als nieuwe naam: “de
Kruidenmarkt”, of “de Kruidenkade”.

Willem Hogendoorn, wandelgids Leidse Rederij



Opvolging directeur Rijksmuseum
Boerhaave
door Agna Zonderop

Voor directeur Dirk van Delft is na een indruk-
wekkende staat van dienst gedurende 12 jaar bij
het museum de tijd gekomen om het stokje door
te geven en met pensioen te gaan. Dit had hij uit-
gesteld om het hele project van verbouwing en
herinrichting van het museum tot een goed einde
te brengen. Zijn opvolger is gevonden in de per-
soon van Amito Haarhuis, 50 jaar en momenteel
werkzaam als adjunct-directeur van NEMO
Science Museum in Amsterdam. Haarhuis is van
origine bioloog, was docent, presentator van het
televisieprogramma “Willem Wever”en schrijver
van populair wetenschappelijke boeken. Per 1
april zal hij verdergaan op de door Dirk van Delft
ingeslagen weg met als taak de naamsbekend-
heid van  het museum nationaal en internationaal
verder uit te bouwen.

Rijksmuseum Boerhaave
door Agna Zonderop

Het kan bijna niemand ontgaan zijn: de ingrijpen-
de, bijna twee jaar durende renovatie en herin-
richting van het Boerhaave museum aan de
Lange Sint Agnietenstraat. Sinds 15 december
2017 is het museum heropend voor publiek met
een compleet nieuwe indeling, interieur én nieu-
we naam: Rijksmuseum Boerhaave. Een naam
die aangeeft dat het hier gaat om een museum
van topklasse, met een bijzondere collectie op
wetenschappelijk gebied, een naam die met
gepaste trots gevoerd mag worden. Daar is dan
ook wel een ingrijpend en intensief traject aan
voorafgegaan. Aan de inrichting van het museum
was sind begin jaren '90 niets meer veranderd,
de klimaatinstallatie was sterk verouderd en
nodig aan vervanging toe, en de ontwikkelingen
in de museumwereld vroegen om een andere,
meer eigentijdse koers qua presentatie van de
collectie. Zodat deze aantrekkelijker en toegan-
kelijker zou worden voor een breder publiek en
niet hoofdzakelijk voor wetenschappelijk ingewij-
den en liefhebbers. Eerst werd het gebouw aan-
gepakt en grondig gerenoveerd, met een ver-

Rijksmuseum Boerhaave 2.0
door Jan W. Schoones

Op een zaterdagmiddag, eind januari, is het
behoorlijk druk in het vernieuwde Rijksmuseum
Boerhaave. En dat is eigenlijk helemaal niet zo
gek. Natuurlijk was in het oude museum al heel
veel te zien, maar nu lijkt het museum wel twee
keer zo groot. De indeling is radicaal vernieuwd.
Een bezoeker, zoals ondergetekende, kan lekker
flaneren en van object naar object, van verhaal
naar verhaal, en van ervaring naar ervaring
lopen. Maar het museum is nu ook uitermate ge-
schikt om een specifiek thema te selecteren en te
bezoeken. De antibiotica-brigade leert bij voor-
beeld dat kennis van groot belang is om bacte-
riële infecties te kunnen blijven bestrijden. En in
de Gouden Eeuw beland zie je onze Greatest
Hits uit die eeuw: Blaeu, Vesalius, Van
Leeuwenhoek en Huygens. 

Enkele persoonlijke favorieten van ondergete-
kende op een rij:
•  het houten schot uit een chirurgijnswinkel uit
1648 (waar aan de ene zijde de barbier was
gevestigd, en aan de andere zijde de chirurgijn)
•  Aletta Jacobs, onze eerste vrouwelijke arts
•  de ijzeren long uit ca. 1950 - en dan niet alleen
dat apparaat zelf maar ook een filmpje uit de vijf-
tiger jaren en een ooggetuigverslag van een
poliopatiëntje in 1957
•  de kunstnier van Kolff
•  de telefoon in de tentoonstelling Water, Stroom
& Data: bij deze telefoon uit 1876, die nog steeds

Container kapot? Ga naar de andere!
door Rien van Vliet

Tijdens de kerstdagen was de ondergrondse vuil-
container in de Vollersgracht kapot. Iemand had
een te grote zak in de klep gedaan waardoor de-
ze klem kwam te zitten met als gevolg dat nie-
mand meer zijn vuilniszakken kwijt kon. 50 meter
verderop, op de hoek met de Drückerstraat,
staan echter nog drie vuilcontainers. Veel contai-
nerpassen werken op deze drie containers, zo is
gebleken. Dus hierbij het volgende verzoek om
de buurt leefbaar te houden (zeker in het broed-
seizoen van de meeuwen): kijk of er dichtbij nog
een andere container staat waar u uw vuilniszak
kwijt kunt.

Vervolg van de voorpagina
Alle panden worden gesloopt en de gevels aan
de Haarlemmerstraat komen er daarna uit te zien
als zes afzonderlijke pandjes. De grote winkel
krijgt vier verdiepingen, waaronder een kelder-
ruimte. Het ontwerp is van Vocus Architecten uit
Bussum. De gemeente heeft inmiddels de bouw-
vergunning afgegeven.

Woningen op de Haarlemmerstraat
Op het laatste stuk van de Haarlemmerstraat ,
grenzend aan de Klimmende Leeuwsteeg,
komen in de leegstaande winkelpanden van
Swaak, twee nieuwe winkels, twee woningen en
negen appartementen. Een eerder ontwerp is
onlangs gewijzigd, op verzoek van omwonenden.
Dit bestond uit twee woningen en elf apparte-
menten. De gemeenteraad moet er binnenkort
nog wel goedkeuring aan geven. 

nieuwde entree en meer ruimte voor de muse-
umwinkel en het café. Daarna volgde ten behoe-
ve van de presentatie van de vaste collectie de
herindeling en inrichting in themazalen in plaats
van indeling naar chronologie. Bij de presentaties
wordt gebruik gemaakt van interactieve toepass-
ingen zoals multimediaspelletjes, proefjes, film-
pjes en video projecties. Het al eerder onderhan-
den genomen anatomietheater is gebleven,
evenals de waterspeelplaats op het binnenter-
rein. Scheidend directeur Dirk van Delft, die bin-
nenkort met pensioen gaat, heeft met zijn team in
de afgelopen jaren niet alleen een enorme
inspanning geleverd en initiatieven ontplooid om
met succes de bezoekersaantallen omhoog te
krijgen en het museum stevig op de kaart te zet-
ten; ook deze omvangrijke operatie is door hen
tot een goed einde gebracht met een prachtig
resultaat. Een prestatie van formaat! En zo
mogen wij ons verheugen over de aanwezigheid
binnen onze wijkgrenzen van een schitterend,
belangwekkend en toekomstbestendig museum,
interessant voor vele doelgroepen.

werkt, kun je heel mooi het mechaniek zien dat
wordt aangestuurd door het bedienen van de
draaischijf. Een teken des tijds is dan weer de
tekst voor de (jongere) bezoeker: "Neem de
hoorn op en bel nummer 95. Dat doe je op de vol-
gende manier: stop je vinger in de schijf bij het cij-
fer 9. Draai de schijf met de klok mee" etc.
•  grappig om warmtebeelden van jezelf te kun-
nen zien in de tentoonstelling Grote Vragen
•  een maansteen, een ruimtepolo, het Nobel-
diploma van Willem Einthoven, de uitvinder van
het ECG, het electrocardiogram.
Voor kinderen is er veel te zien en te doen - per-
spectief, anamorfose, wiskunde, met onder meer,
ongelogen waar, een wiskundige hagedis. Om
PacMan te kunnen spelen moeten kinderen ove-
rigens naar de afdeling Grote Vragen. Al met al is
het museum flink opgepoetst en een stuk interac-
tiever geworden. Maar, veel ruimtes zijn wat mij
betreft te donker - toen ik bij "Ziekte en
Gezondheid" binnen stapte, dacht ik: "En er zij
licht!" Één bezoek is overigens zeker niet vol-
doende om alles goed in je op te kunnen nemen.
En dat is mooi voor ons buurtbewoners - we kun-
nen hier geregeld even naar binnen schieten om
een stukje van het museum te bekijken, dan wel
te verblijven in de binnentuin. En wat iedere
buurtbewoner mag interesseren is de "Choler-
kaart van Leiden in elke der 39 buurten" - op die
kaart zijn 7 buurten te zien die nu onze wijk vor-
men. Opvallend, maar voor velen niet onbekend,
zijn de hoge cholera-aantallen in deze 7 buurten,
gemeten tussen 4 mei en 5 oktober 1866. Ten
slotte, een kleine wens - misschien kan Likkepot
als naam van de restauratieve voorzieningen in
ere worden hersteld.

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 / horeca:
071 516 7015

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

Het anatomisch theater (foto: Museum Boerhaave)



Colofon

De Marepost is een uitgave van
Buurtvereniging Maredorp en
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Camp, oplage 1.850 exemplaren.
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Het bestuur

Arthur Elias (voorzitter)
Oude Rijn 88, 2312 HH

Nienke Branderhorst (secretaris)
Vollersgracht 12, 2312 VL
071 - 5142172

Guido de Nooijer 
(penningmeester) 
Volmolengracht 3, 2312 PG

Frank Maas
Vollersgracht 24, 2312 VL

Hanna Verhoef
Oude Vest 121, 2312 XV

e-mail bestuur:
secretariaat@maredorp.nl
(voor klachten en/of
opmerkingen uit de buurt)

Bent u nog geen lid van onze
buurtvereniging dan wordt dit
de hoogste tijd. Immers, uw
lidmaatschap versterkt, ver-
bindt en verbetert Maredorp.
Dat onderschrijven ook de vri-
jwil l igers en het Maredorps
bestuur van harte. Maredorp
is een van de oudste gedeel-
ten van de stad, tóen een zelf-
standig dorp tot 1355, nú ons
dorp tussen de Oude Rijn en
de Oude Vest.

If you are not a member of our
neighbourhood society Mare-
dorp, now is the time. Your
membership wil l  enhance,
connect and fortify Maredorp.
All the volunteers of the Mare-
dorp committee heartily agree
with this aim. Maredorp is one
of the oldest neighbourhoods
of Leiden. An independent vil-
lage until 1355, it is now hour
vi l lage, between the Oude
Rijn and Oude Vest.

Lidmaatschap / membership:
€6.- per jaar / a year:
IBAN NL53 INGB 0003397558

e-mail bestuur / secretariat:
secretariaat@maredorp.nl 

NLdoet bij Gemiva-SVG Groep!

Woonlocatie de Oude Vest is ge-
vestigd in het Elisabeth Gasthuis-
hof. Een mooi en nostalgisch pand,
maar het kan wel een opknapbeurt
gebruiken. De gangen zijn toe aan
een nieuw likje verf. In de woonlo-
catie wonen 14 mensen met een
verstandelijke beperking. Zij be-
schikken allemaal over een eigen
appartement. Wil jij ons komen hel-
pen met verven op vrijdag 9 maart
van 9.30 uur – 16.00 uur en onze
woonlocatie weer laten stralen?
Dan zorgen wij voor koffie, thee,
een heerlijke lunch en veel gezel-
ligheid.

Neem contact op met Manon
Dubbelaar voor meer informatie of
om jouw deelname door te geven:
Manon.dubbelaar@gemiva-svg.nl 

Drie historische fietspompen
in onze wijk (deel 3 - vervolg)
door Jan W. Schoones

In de laatste Marepost hebben we
de vraag gesteld of die derde histo-
rische fietspomp in onze wijk daad-
werkelijk een fietspomp is geweest.
Deze bevindt zich aan de muur aan
het begin van de Van der Werf-
straat, rechts naast de keukendeur
van restaurant Fratelli. Uit twee
reacties blijkt dat dit zeker een
fietspomp is geweest. Ook uit deze
openbare fietspomp kon iedereen
tegen betaling van enkele centen
uit een buitenmuur nabij een fiets-
winkel lucht betrekken, in de tijd
voordat iedereen een eigen fiets-
pompje had. 

In dit pand zat vroeger inderdaad
een fietsenwinkel annex fietsenfa-
briek, dus is het zeer waarschijnlijk
dat het tegeltableau het restant is
van een fietspomp. Het was de
fietswinkel Alt die hier gevestigd
was - de familienaam Alt is nog
goed te zien in de sluitsteen die ook
op de muur rechts naast de fiets-
pomp te zien is, met de tekst: "A.
Alt, oud 4 jaar, 18-3-1883". De
geschiedenis van de firma Alt gaat
dus terug tot 1883, toen de smid
Abraham Alt zijn werkplaats aan de
Mare 112 had. Abraham Alt junior
heeft het bedrijf met zijn moeder
voortgezet, en is rond de eeuwwis-
seling begonnen met het produce-
ren van fietsen. Later zijn twee
zoons van Abraham, waaronder
René, in het bedrijf komen werken.
De broers hadden zich voor die tijd
beziggehouden met de handel in
scheepsartikelen en autoaccessoi-
res. Er ontstonden meningsver-
schillen over de inrichting van de
etalage: Alt senior wilde de gefabri-
ceerde fietsen in de etalage ten-
toonstellen, terwijl de zonen vooral
hun handelswaren daar wilden
tonen. De fietsen hebben het uit-
eindelijk toch gewonnen. Het ging
voorspoedig met de productie en
de afzet van fietsen. In de jaren
1920-1930 werden er ca. 1.000
fietsen per jaar van verschillende
merken geproduceerd, en men had
twintig man personeel in dienst. Na
de zware jaren in de tweede
wereldoorlog bloeide het bedrijf
weer op. Er werden nog jaren grote
aantallen fietsen van hoge kwaliteit
geproduceerd. Tussen het fabrica-
gewerk door werd ook nog repara-
tiewerk aangenomen (het inzetten
van een nieuwe vorkpoot of frame-
buis was heel normaal in die tijd)
en in de wintertijd werden op grote
schaal schaatsen geslepen. In een
strenge winter liep dat al gauw op
tot 900 paar. 

De firma Alt heeft ook enige uitvin-
dingen op zijn naam staan. Bij-
voorbeeld een fiets die werd aan-
gedreven door twee kettingen. Aan
beide kanten van een fiets bevond
zich een voortandwiel. In het ach-
terwiel zat een mechanisme, van
waaruit twee kettingen naar de
voortandwielen liepen. De truc
was, dat onregelmatig trappen niet
meer mogelijk was, doordat de
gang van de fiets door een vlieg-
wiel in het achterwiel werd gere-
geld. Alle kracht van de fietsen
werd zo benut, de berijder kon zo
"met minder krachtsinspanning
tegen den wind in rijden". Met een
handeltje op het stuur kon het
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CSI: Maredorp - wijk-
schouw
door Jan W. Schoones

Op vrijdag 24 november j.l. is
ondergetekende samen met enige
andere wijkbewoners meegelopen
met een wijkschouw. Wij als klein
groepje wijbewoners konden op
deze rondgang aangeven wat we
op straat als lelijk, rommelig,
onhandig, gevaarlijk dan wel aan-
stootgevend ervoeren. De situaties
die wij als minder ideaal beschouw-
den werden dan gefotografeerd, en
dan, zo was de afspraak, zouden
de medewerkers van de gemeente
Leiden kijken of deze probleemsitu-
aties konden worden opgelost.
Kortom, heel praktisch. 
Vanaf de Prinsessekade/ hoek
Apothekersdijk vertrokken we met
twee medewerkers van de
gemeente, waaronder de operatio-
neel wijkbeheerder, om met de
wijkschouw aan te vangen, en
meanderden door onze wijk. Onder
meer de volgende zaken werden
vastgelegd: graffiti op gemeentelij-

mechanisme buiten werking wor-
den gesteld. Productie op grotere
schaal is er nooit van gekomen. En
in 1916 werd octrooi aangevraagd
op een remsysteem: roterende
remblokjes draaiden bij het aan-
drukken over de band met het wiel
mee, waardoor de de blokjes en de
band veel minder sleten dan bij
normale remsystemen. En in 1919
werd octrooi aangevraagd op een
speciaal slot, dat werkte met twee
knopjes, die in een bepaalde stand
moesten worden gezet om het slot
te kunnen ontgrendelen. In de win-
kel stond op de toonbank een
ouderwetse bellenrek. Op zo’n rek
waren bellen gemonteerd waaruit
een klant kon kiezen, zowel uit
vorm als klank. Dit rek was uitge-
voerd in Jugendstil en naar verluid
een prachtig object. Dit bellenrek
werd samen met alle andere spul-
len in 1977 in de uitverkoop gedaan
- in 1977 sloot René Alt de zaak
voorgoed. Enige tijd later vestigde
zich een jeanszaak in het pand
(Boebies?), later een ijssalon, die
weer later evolueerde naar een ijs-
salon & pizzeria. Voor meer infor-
matie zij verwezen naar de uitgave
van De Oude Fiets uit 1991
(www.oudefiets.nl) Met hartelijk
dank aan Hans van Klinken en
Jaap Moggré voor de beschikbaar
gestelde informatie.

ke objecten, losliggende stoepte-
gels, forse in-de-weg-staande ver-
rijdbare bedrijfsafvalcontainers,
lastige verkeerssituaties, kwestieu-
ze stoelen & tafels van horeca, rare
verlaten en vergeten objecten op
straat, etc. En tot mijn genoegen
zag ik dat reeds enige weken na
deze wijkschouw een in het recen-
te verleden plotsklaps verdwenen
boompje in de Olieslagerspoort is
vervangen door een nieuw boom-
pje (een tweede boompje dat hier
ook is verdwenen, op de hoek van
de Clarensteeg, is helaas nog niet
teruggekeerd). Een herhaling van
zo'n wijkschouw is dan ook wat mij
betreft sterk aan te bevelen.

Winter aan de Oude Vest (foto: Adrie de Waard)


