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Van de redactie

Zo aan het begin van de zomer
breekt voor veel kranten de zoge-
heten komkommertijd aan. Hier
hebben wij van de redactie nu hele-
maal geen last van. Voor u ligt
alweer de derde Marepost van het
jaar en wij hadden geen enkele
moeite hier weer een volle en geva-
rieerde uitgave van te maken. Zo
leest u de laatste nieuwtjes uit de
wijk en besteden wij aandacht aan
een aantal leuke activiteiten die op
stapel staan, waaronder natuurlijk
de traditionele buurtborrel van de
Buurtvereniging. Het bestuur ziet u
graag om onder het genot van een
drankje eens de gedachten uit te
wisselen over het reilen en zeilen in
de buurt en wensen u veel leesple-
zier met deze Marepost.

Esther Moonen

Uitnodiging zomerborrel

Nu is de tijd om elkaar te treffen voor de traditionele buurt Zomerborrel.

Locatie: Vrouwenkerkplein
Datum: zaterdag 23 juni 2018
Tijd: 16.00 - 18.00 uur

Neem voor deze gelegenheid ook eens je buurvrouw/buurman mee.
Immers, ons ledenbestand mag best groter worden! Ter plekke lid worden
behoort tot de mogelijkheden. Allen die lid zijn weten het: Het lidmaatschap
van € 6.- versterkt, verbindt en verbetert Maredorp. Alle leden krijgen bin-
nenkort een uitnodiging in de bus. Wij zien u graag!

Het bestuur van Buurtvereniging Maredorp- de Camp

Voor het voetlicht

Voorafgaand aan iedere Algemene
Ledenvergadering wordt een ge-
bouw, of een gebeurtenis van de
stad of speciaal van Maredorp- De
Camp voor het voetlicht gebracht.
Op de vergadering van woensdag
11 april j.l. hield Hanna Verhoef een
causerie over het ontstaan en
gebruik van het gebouw waar nu
Rijksmuseum Boerhaave is geves-
tigd.

Rond 1400 stonden er nog nauwe-
lijks woningen rond de Vrouwen-
kerk. Het terrein rond de kerk werd
De Camp genoemd. Er ontstonden
in deze tijd een aantal kloosters,
vooral voor vrouwen. Zo ook het
Caeciliaklooster. Een klooster bood
bescherming aan vrouwen, maar
zij moesten wel in hun eigen onder-
houd voorzien. Na de Reformatie in
1572 kregen de kloosters een
andere functie. Het Caeciliakloos-
ter veranderde in Caeciliagasthuis,
dat voor één of twee dagen onder-
dak bood aan daklozen, zwervers
of bedelaars. Rond 1600 werd een
loterij gehouden voor nieuwbouw
voor een Pest- en Dolhuis op de
plaats van het gasthuis. Helaas viel
de opbrengst tegen en werd beslo-
ten tot renovatie en verbouwing. Al
snel bleek het Pesthuis te klein en
verhuisde naar buiten de stad. Het
Dolhuis bleef. Voor de inrichting
van het gebouw vroeg de gemeen-
te advies aan medici. Zo moesten
de kamers zo donker mogelijk zijn
met dubbele plafonds, de muren
van steen, een eigen privaat en
deuren met een doorgeefluik, het
zogenaamde schaftluik. Men kwam
hier niet levend uit en het ge-
schreeuw werd niet gehoord. In
diezelfde tijd werden de zoge-
naamde proveniershuisjes ge-
bouwd. Ouderen konden zich inko-
pen voor kost en inwoning. Soms

Koffieconcert

De activiteitencommissie Maredorp organiseert op zondag 24 juni een kof-
fieconcert. Het bijzondere is, dat het een gezamenlijk optreden wordt van
twee buurtbewoners. Harpiste Nina van Tol en dichter Pink Meltzer. Zij bie-
den een gevarieerd en amusant programma aan. Reizen, de Liefde en
Leiden komen aan bod in letterlijk en figuurlijke akkoorden met woorden. De
rondreizende harpiste Nina en dichter Pink nemen u mee naar het gepas-
sioneerde Zuid- Amerika, het mooie landschap van Italie en prachtig
Frankrijk. En uiteindelijk belanden zij met en vol liefde weer midden in
Leiden. Bij mooi weer is het concert in de tuin. 

U bent hartelijk welkom, op zondag 24 juni van 12.00 – 14.00 uur in het
Elisabeth Gasthuishof, (ingang Ceaciliastraat).

11.30 uur inloop met koffie
12.00 uur aanvang concert

verkochten bejaarden hun maaltijd
om op die manier aan sterke drank
te komen. De regenten waren hier
niet van gediend: openbare dron-
kenschap werd bestraft met één
week op water en brood. Halver-
wege de 17e eeuw werd een nieu-
we vleugel gebouwd voor medisch
onderwijs, onder meer voor het
Anatomisch Theater, nu nog te
zien. De nieuwe vleugel werd in
feite het eerste Academisch Zie-
kenhuis. Na 1841 toen het zieken-
huis verhuisde, werd het voormali-
ge klooster een werkhuis: de schrik
voor bedelaars. In 1991 werd Mu-
seum Boerhaave ondergebracht in
het gebouw. De opzet van het
museum is eigenlijk begonnen met
het overnemen van apparatuur die
Kamerling Onnes niet meer nodig
had. Het museum kreeg de naam
van de arts Hermanus Boerhaave,
die rond 1700 leefde en grondleg-
ger was van de moderne medische
wetenschap. 

Lees verder op pagina 3

Terrassenbeleid
door Agna Zonderop

Het blijft de gemoederen bezighou-
den in horecaland, het beleid dat
de gemeente voert met betrekking
tot de Leidse terrassen. In onze
wijk is Kitty Turk van Het Praethuys
al meerdere keren aan de beurt
geweest met haar terrasmeubilair,
dat geen genade kon vinden in de
ogen van de ambtenaren. De hou-
ten banken worden als bouwwer-
ken beschouwd waar een vergun-
ning voor vereist zou zijn, en die
kreeg zij niet. Al eerder gaf zij
gehoor aan de opgelegde regels
door de aanschaf van ander meubi-
lair, maar ook nu weer zijn de nieu-
we terrasbanken, na de nodige
aanpassingen, toch opnieuw een
strijdpunt. Ook het steigerterras
van restaurant De Herberg op de
kop van Haarlemmerstraat/ Haven-
plein moet er hoogstwaarschijnlijk
aan geloven. De smalle steiger is
eigendom van de restauranthouder
maar voor het charmante terras(je)
– pakweg 15 stoeltjes en een paar
tafeltjes- is nooit vergunning ver-
leend, wel een aantal jaar ged-
oogd. Echter wordt van gemeente-
wege nu strikter gehandhaafd op
de huidige regels en die worden
door vele horeca ondernemers als
te knellend ervaren. Dat er bepaal-
de regels en voorschriften moeten
zijn zullen weinigen betwisten; als
het echter doorslaat in starheid en
tunnelvisie geldt wat eigenlijk voor
alles geldt: té is zelden goed, en
kan in dit geval de creativiteit en
ondernemingslust om zeep helpen
en blijft er slechts eenheidsworst
over. Inmiddels gaan er geluiden
op dat onder het nieuwe college de
terrasregels mogelijk zullen worden
versoepeld. Het steigerterras van restaurant De Herberg (Foto: Nienke Branderhorst)



Werkzaamheden Bostelbrug
Het zal u niet ontgaan zijn, maar op de
Bostelbrug staan al een week of zes, verkeersre-
gelaars. Zij leiden het verkeer in goede banen,
want er is maar een rijbaan open. Dat heeft te
maken met het feit, dat de brug te zwak is geble-
ken voor het zware autoverkeer en daarom
ondersteund moet worden met stalen buizen. Dit
zal zo blijven tot 2021, als de brug vervangen
gaat worden, tegelijkertijd met de herinrichting
van het Kort Rapenburg .De werkzaamheden zul-
len duren tot eind juni.

40 jaar glasbak
De glasbak is niet meer weg te denken in ons
huishouden. Al is hij van vorm veranderd, van
boven- naar ondergronds. Maar hij is jarig en is
40 geworden! In 1978 werd de eerste glasbak
geplaatst in Den Bosch. In Leiden kwamen ze
wat later en werd de stad verrijkt met 29 glasbak-
ken. In 1980 werd de laatste glasbak feestelijk
geplaatst in onze wijk, op de Lange Mare. Het
was zeven graden onder nul en daarom had de
gemeente gezorgd voor warme erwtensoep en
een borreltje. En nog altijd geldt de slogan:
“GLAS IN HET BAKKIE”

Francobolli
Deze leuke voormalige koffiebar op de hoek
Apothekersdijk/ Vrouwensteeg heeft na 7 jaar de
deuren gesloten. Niet omdat deze slecht draaide,
integendeel, maar omdat de eigenaresse toe was
aan een nieuwe uitdaging. Deze heeft zij inmid-
dels ten dele gevonden in de gemeentepolitiek,
als duo raadslid voor de PvdA. De zaak zal in
andere handen worden voortgezet als “wijnhuis-
kamer van Leyden” onder de naam Proeflokaal
1574.

Happy Flower
In deze nieuwe bloemenwinkel aan de Turfmarkt
vinden mensen met een arbeidsbeperking een
leuke baan, waarbij ze een stukje van hun creati-
viteit kwijt kunnen en op een plezierige manier
kunnen deelnemen aan de samenleving. Naast
uiteraard bloemen kunnen er ook andere artike-
len worden gekocht zoals kaarsen, koekjes e.d.,
ook gemaakt door mensen met een beperking.
Verder verkoopt de enthousiaste en gedreven
eigenaresse Jane Peerdeman er leuke woonac-
cessoires zoals vazen, sierkussens e.d., en zit zij
boordevol plannen voor de toekomst zoals het
gaan geven van workshops bloemschikken. 

LaFresh
Ze zijn al weer ruim een jaar actief op
Haarlemmerstraat 48, met o.a. verse broodjes,
smoothies en hun handelsmerk verse patat. Niet
te missen door de grote zakken aardappelen in
de zaak en op straat. Reden om de proef eens op
de som te nemen en inderdaad, deze frieten zijn
niet te versmaden. Krakend vers en knapperig en
écht veel beter van smaak dan de doorsnee
snackbarfriet. Te krijgen in diverse porties en met
verschillende lekkere sauzen. Dit smaakt zeker
naar meer.

Actiegroep wordt Burgerinitiatief
ingezonden artikel

In de vorige Marepost kreeg de actiegroep 'stop
de plannen van de MBEG, voor een beter alter-
natief' de gelegenheid uit te leggen waarom die
actiegroep (en feitelijk de omliggende woonwij-
ken) zich keert tegen een 7000m2 groot festival-
terrein op het Energiepark/ Nuon terrein. 

Leidse karakters
Zo heet het nieuwste boek van architect/ schrijver
Meindert Barkema, een roman die zich ten dele
afspeelt in Maredorp. Barkema kent onze wijk
dan ook op zijn duimpje, is er weliswaar niet
geboren maar was wel lange tijd met zijn archi-
tectenbureau gevestigd aan de Stille Mare en
destijds betrokken bij een verbeterplan voor de
wijk. Ook was hij verantwoordelijk voor onder
meer de restauratie van de Hartebrugkerk. De
roman bevat dan ook vele herkenningspunten
met betrekking tot Maredorp.

Sail Leiden
Op 27 28 en 29 juli zal onze stad in het teken
staan van dit botenevenement met vele histori-
sche bedrijfsvaartuigen in de Leidse wateren van
Zijlpoort tot Morspoort. Zo'n tweehonderd sche-
pen ouder dan honderd jaar zullen onze stad
aandoen, en rond deze manifestatie zal van alles
worden georganiseerd, zoals een korenfestival,
een groente- en fruitveiling op Westlanders in de
Rijn bij de Aalmarkt, een drijvende werkplaats
waar door kinderen gesleuteld mag worden,
demonstraties van de reddingsbrigade, vertoning
van nautische films die men vanaf het water kan
zien etc. Zo'n dertig boten zullen open zijn voor
publiek. Het belooft een groots evenement te
worden, te zien vanaf de kades of per watertaxi.

De Leidse ba(n)k
Al eerder berichtten wij over het verrassende ont-
werp van een bankje op de Haarlemmerstraat in
de vorm van twee plantenbakken met daartussen
een verwijderbaar zitgedeelte. Inmiddels lijken
deze bankjes hun weg naar vele ondernemers
gevonden te hebben, ze duiken nu her en der op
op de Haarlemmerstraat en Lange Mare. Ook zijn
er zo'n 10 losse bakken geplaatst. Het is een ini-
tiatief van de ondernemersvereniging in samen-
werking met de gemeente Leiden, vanuit de
gedachte dat meer groen en zitplekken in de win-
kelstraten wenselijk zijn, en dat het straatmeubi-
lair tegen een stootje moet kunnen.

Uitbreiding bloembakken - Dit jaar is de route
waar de lantarenpalen worden opgesierd met
bloembakken, wederom uitgebreid. Ze zijn nu
ook te zien op de Aalmarkt, Boommarkt,
Apothekersdijk en Stille Rijn. Vooral op deze
drukke wandel en vaarroutes, geeft het extra
kleur en vrolijkheid. Weer een fleurige toevoeging
aan onze mooie stad.

Er is overigens nog niet vermeld dat een kleine
800m2 extra ook nog meegerekend moet worden
voor het Ambachtsplein, dat klaarblijkelijk ook in
de deal zit. We hebben ondertussen niet stil
gezeten. Er zijn gesprekken geweest met bijna
alle fractievoorzitters van de politieke partijen
over onze bezwaren. Het was goed om te verne-
men dat een aantal partijen vierkant achter de
actiegroep staan. Daarnaast is er gesproken met
personen met kennis van de stad op diverse ter-
reinen. Een aantal zal nog volgen. Van hen willen
we zoveel mogelijk informatie verzamelen, zodat
we de plannen voor de nieuwe woonwijk Nieuw
Leids Bolwerk verder vorm kunnen geven. Omdat
we in die fase terecht zijn gekomen is besloten
om verder te gaan als 'Burgerinitiatief Nieuw
Leids Bolwerk'. Dat klinkt niet alleen constructie-
ver, maar het zal zich minder rechtstreeks tegen
de MBE Groep richten en meer de focus hebben
op de nieuwe wijk. Dat is feitelijk meer activis-
tisch, omdat het, zeker met het verder vorm
geven van de wijk, een kansrijk alternatief biedt.
Dat we niet helemaal kansloos zijn blijkt ook uit
het feit dat de gezamenlijke wethouders wonen
hoog in het vaandel hebben staan. Tussen de
regels door is te lezen dat men een partij als de
MBE Groep niet wil uitsluiten en betrekken bij de
planvorming van het Energiepark/ Nieuw Leids
Bolwerk. Het burgerinitiatief echter is van mening
dat het niet tot die partij beperkt blijft, maar er een
platform komt dat een invulling geeft aan het
beoogde terrein. Er zullen binnenkort werkgroe-
pen worden ingesteld die daar de start van zijn.
De input van de bezoekers van de informatie-
avond van 5 maart jl. zal daar het vertrekpunt van
vormen. 

Mocht er interesse zijn om aan die werkgroepen
deel te nemen kunt u zich aanmelden op
www.nieuwleidsbolwerk.nl. Ook een donatie, al is
het een kleine, is welkom, want de planvorming
heeft al behoorlijk wat geld gekost. Al was het
alleen al het ontwerp van de wijk dat is gemaakt
door een architect en de indrukwekkende bro-
chure om het plan een goede start te geven.
Onze opzet is om niet alleen met de bewoners
aan tafel te gaan zitten. Op termijn natuurlijk ook
met ambtenaren, het college en investeerders
e.d. Om kort te gaan; er zijn meerdere instru-
menten die bespeeld gaan worden en het
Burgerinitiatief schrijft met hen allen de partituur
voor deze charmante wijk Nieuw Leids Bolwerk.
Overigens past dit naadloos in de opvattingen
van het nieuwe college dat meer transparantie
nastreeft en de burger sterker bij de besluitvor-
ming wil betrekken. Onze inschatting is dat
Burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk een flinke
piketpaal heeft geslagen en hopen dan ook op
een brede steun van de Leidenaren. 

Hans van Klinken

Foto onder: de bakfiets van Happy Flower geeft een stukje

gezelligheid aan de Turfmarkt.



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

Meld overlast direct
door Nienke Branderhorst

Naar aanleiding van geluiden uit de buurt rond
De Binnenvest aan de Langegracht over toene-
mende overlast, organiseerde de gemeente afge-
lopen 22 mei een overleg waar buurtbewoners
hun ervaringen konden uitwisselen met de bur-
gemeester, wethouder, wijkagent en betrokken
ambtenaren. Een van de conclusies die tijdens
het gesprek getrokken kon worden, was dat
bewoners overlast ervaren, maar dat dit niet blijkt
uit de meldingen die bij de gemeente en politie
binnenkomen. Een mogelijke oorzaak is dat men-
sen de losse gebeurtenissen te klein vinden om
te melden, maar dat deze wel bijdragen tot een
toenemend gevoel van ongerief. Vanuit de ge-
meente is het verzoek gekomen om ervaringen
met overlast toch vooral te melden. Dat kan, in
acute gevallen, natuurlijk bij de politie (0900-8844
of 112 bij spoed), maar ook bij de gemeente (via
de website of een van bovenstaande telefoon-
nummers). Vanzelfsprekend blijven wij als buurt-
vereniging ook graag op de hoogte, zodat wij uw
meldingen kunnen inbrengen bij het reguliere
overleg met de gemeente.

Gevelsteen En Salicht Leiiden
door Jan W. Schoones

In het centrum van onze wijk, aan het
Vrouwenkerkhof, liggen de restanten van de
Vrouwenkerk. In de oostgevel, die wegkijkt van
de Haarlemmerstraat, is een bijzonder cartouche
als gevelsteen ingemetseld. Deze cartouche
bevat de tekst "En Salicht Leiiden". 

De Vrouwenkerk, vóór de Reformatie Onze Lieve
Vrouwenkerk geheten, was een gotische kerk
met ingang aan die Haarlemmerstraat. Al rond
het jaar 1300 was hier een kapel die onder de
parochie van Oegstgeest viel. Medio 14e eeuw
werd die kapel vergroot tot een éénbeukige kerk,
werd in 1365 parochiekerk, en in 1406 uitgebreid
tot een driebeukige kruiskerk, tot dan toe de op
twee na grootste parochiekerk van Leiden.
Tijdens het beleg van Leiden raakte de kerk door
kanonnenvuur flink beschadigd. De kerk werd
later een Waalse kerk voor de Hugenoten, de
Pilgrim Fathers maakten er gebruik van, en nadat
veel Walen Leiden verlieten, liep het gebruik van
de kerk flink terug, en zette het verval in. De kerk
werd zo bouwvallig dat er geen diensten meer
gehouden konden worden. De kerk werd ver-
kocht en voor een groot gedeelte gesloopt. In
1837 stonden alleen nog de kerktoren en enige
muurrestanten overeind. Drie jaar later, in 1840
werd de toren gesloopt (de dakspannen zijn ove-
rigens hergebruikt voor de Rooms-Katholieke
kerk aan de Langebrug), en bleven alleen de ons
nu nog bekende muurrestanten over (rijksmonu-
ment!). De fundamenten op houten palen zijn nog
intact, bleek in 1979 - ook werden in dat jaar bij
onderzoek resten van de oorspronkelijke kapel
en de fundering van een altaar ontdekt. In 1982-
1983 werden de muurresten gerestaureerd, én
toen werd ook de cartouche ingemetseld.

De cartouche is afkomstig van de gevel van het
Leidse stadhuis, dat tijdens de brand in 1929 gro-
tendeels werd verwoest. "En Salicht Leiiden" is
het tweede gedeelte van een bede die waar-
schijnlijk door toedoen van Jan van Hout op de
gevel van het stadhuis terecht is gekomen:
'Bewaert Heer Hollandt' (Behoud, Heer, Holland)
'En Salicht Leiiden' (En zegent Leiden). De tekst
wordt omlijst door rolwerkmotieven, en de woor-
den waren ‘geschreven, geteyckent ende vergult’
door Pieter Bailly. Kopieën van de cartouches zijn
te zien onder de topgevel van het stadhuis aan
de Breestraatzijde. Omdat na het beleg van
Leiden de stadhuisgevel meer en meer in verval
raakte, kreeg in 1595 Lieven de Key, stadssteen-
houwer van Haarlem, de opdracht een nieuw ont-
werp te maken. Jan van Hout heeft zich zeer
waarschijnlijk met de vormgeving van de nieuwe
gevel bemoeid en het is misschien aan hem te

In memoriam
nachtburgemeester René Vallentgoed

Hij woonde jarenlang in de Druckerstraat. Je
kreeg bijna medelijden met de kleine Solex die
het machtige lichaam van René Vallentgoed
moest dragen tijdens zijn rondjes door de bin-
nenstad. De bolling van zijn bretels gold als indi-
cator hoe bij hem de Bourgondische vlag erbij
hing. Het geluid van de pruttelende tweewieler is
echter verstomd. Naar nu bekend is geworden,
is de markante Leidenaar René Vallentgoed op
63-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed.

Rien van Vliet

danken dat deze bede in de decoraties werden
gepast. De steen is gemaakt door Lüder (Lothar)
von Benthem te Bremen van Bremer- of Ober-
kirchner zandsteen). En wat de tekst betreft:
Cornelis Schuyt (1557-1616), de Leidse compo-
nist en organist componeerde rond 1600 een 4-
stemmige canon met deze twee zinnen: "Bewaert
Heer Hollandt" / "En Salicht Leýden" ter ere van
de stad Leiden. Cornelis was de zoon van Floris
Schuyt, organist van de Pieterskerk en de
Hooglandse Kerk. Na enige reiservaringen was
hij blij weer terug in Leiden te zijn, en hij bena-
drukte dit met twee speciale composities: het
openingsmadrigaal O Leyda gratiosa (O bevallig
Leiden) en een canon met de tekst "Bewaert
Heer Hollandt", "En salicht Leyden". Na de grote
brand in februari 1929, bleef er niet “veel meer
over dan enkele kale muren en de geschonden
voorgevel. In den namiddag en avond van 12
Februari werden, met het oog op gevaar van
omvallen als het tram- en rijverkeer weder werd
toegelaten, de drie nog aanwezige topgevels
omvergehaald. Het restant van den voorgevel
werd geschoord op de zwakkeplaatsen, terwijl
een dubbele steiger voor een nauwkeurig onder-
zoek van den toestand over de geheele lengte
werd opgericht. De toren was geheel uitgebrand;
slechts het muurwerk tot de eerste balustrade
stond nog overeind." De Leidse architect Van
Heeswijk heeft honderden bouwfragmenten
gered uit de puinhopen en uitgelegd in de
Hooglandse Kerk. Daarbij werd duidelijk dat een
reconstructie van de voorgevel eventueel moge-
lijk zou zijn. Later werden de bruikbare restanten
van de gevel verzameld op het Pieterskerkhof.
En bij deze restanten zat dus ook de cartouche
die we nu goed van dichtbij kunnen bewonderen
(ook al staan er helaas al veel te lang rommelige,
ongebruikte terrasstoelen en -tafels in de weg).

Bron: Verhaal: En Salicht Leiiden [https://www.erfgoedlei-

den.nl/component/lei_verhalen/verhaal/id/214 - geraad-

pleegd: 17-5-2018]

Open Monumentendagen
door Jan W. Schoones

In het weekend van 8 en 9 september 2018 wor-
den de Open Monumentendagen weer gehou-
den. Het thema is in Europa, een thema waarmee
we in Leiden goed uit de voeten kunnen. Ook dit
jaar zal een 30-tal monumenten de deuren voor
het publiek openen, van het bescheiden Leidse
Wevershuis, waar Vlaamse wevers een thuis
vonden, tot het machtige Gravensteen, van de
Houtzaagmolen de Herder tot een grachtenpand
aan het Rapenburg. De Leidse organisatie hier-
van kan niet zonder de medewerking van vele
vrijwilligers, bijv. als rondleider of toezichthouder.
De organisatie is altijd op zoek naar nieuwe vrij-
willigers die dagdelen beschikbaar zijn om te hel-
pen (de zaterdag van 12.00-17.00 uur, de zondag
van 10.00-13.30 en van 13.30-17.00 uur). Heeft u
interesse hierin om dit of een volgende jaar als
vrijwilliger te helpen? Neem dan contact op via:
openmonumentendagenleiden.nl/nl/vrijwilligers
of mail naar coördinator Saskia Leupen: 
s.leupen@erfgoedleiden.nl.

Vervolg van de voorpagina

Hij was in zijn tijd zo beroemd dat een brief uit het
verre Oosten geadresseerd aan Boerhaave, ge-
neesheer in Europa, netjes in Leiden werd
bezorgd. Tsaar Peter de Grote kwam naar
Nederland en wilde een consult van Boerhaave,
dat kon, maar wel pas de volgende dag om vijf
uur in de ochtend. Overigens… veel van de oor-
spronkelijke ruimten en constructies zijn in het
museum te zien. Sinds december 2017 is het
gebouw opnieuw ingedeeld en gemoderniseerd
om het stijgende aantal bezoekers nog beter te
ontvangen.

De cartouche, afkomstig van de gevel van het Leidse stadhuis, aan het Vrouwenkerkhof (Foto: Nienke Branderhorst)
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ding in de wijken Maredorp en de
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Arthur Elias (voorzitter)
Oude Rijn 88, 2312 HH

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

Guido de Nooijer 
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Volmolengracht 3, 2312 PG
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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 

Zomerconcerten in de
Hartebrugkerk

L.S.K.O. Collegium Musicum
presenteert: Schicksalslied van
Brahms, met o.a. no. 7 symfonie
van Beethoven en Psalm 42 van
Mendelssohn

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 juni
geeft het Leids Studenten Koor en
Orkest Collegium Musicum haar
zomerconcerten. De aanvang is
20.15 uur. Er staat u een prachtig
programma te wachten! 

Bij het Schicksalslied, een van de
meest geliefde werken van Brahms
(1833-1897), wordt de luisteraar
meegenomen in een romantische
reis over de zaligheid van de go-
den. Vervolgens wordt de werkelijk-
heid zichtbaar in het lijden van de
mens. De reis zal verder gaan met
Psalm 42 van de Duitse Mendels-
sohn (1809-1847). Dit werk zou wel
eens het beste werk van Mendels-
sohns kunnen zijn. Dit werk zal niet
alleen door koor en orkest samen
uitgevoerd worden, ook zal solist
Bekpe Keersmaekers de partij voor
sopraan vertolken. Dit concert
wordt afgesloten met de 7e symfo-
nie van Beethoven (1770-1827),
een werk vol beweging en levendi-
ge ritmes waarmee het orkest de
luisteraar verbluft. Dit concert wordt
uitgevoerd door de dirigenten Gil-
les Michels en Jeppe Moulijn.

L.S.K.O. Collegium Musicum is een
Leidse studentenvereniging, opge-
richt in 1936. Collegium Musicum
bestaat uit een symfonieorkest,
een grootkoor en een kamerkoor.
Jaarlijks worden er ten minste twee
grote concertseries op hoog ama-
teurniveau.

Entreeprijzen
voorverkoop: regulier: €17,50 / 65+
en donateurs: €15,- / studenten en
CJP: €9,50

Kaarten zijn aan de deur te koop of
online te bestellen. Kijk voor meer
informatie op collegiummusicum.nl
of op de facebookpagina van het
L.S.K.O. facebook.com/lsko.colle-
giummusicum 

Zomer in het Kijkhuis
door Jan W. Schoones

Naast de reguliere vertoningen van
nieuw uitgekomen speelfilms, wor-
den zo nu en dan ook speciale ver-
toningen georganiseerd in het
Kijkhuis. Zo zal Ingrid Bergman
(samen met Humphrey Bogart) te
zien zijn in Casablanca uit 1942
("Here's looking at you kid"), en zul-
len in juli verschillende films van
Ingmar Bergman te zien zijn. The
Wizard of Oz (uit 1939) met Judy
Garland (dus niet de versie uit 1925
met onder meer Oliver Hardy)
wordt op 23 juni vertoond, en op 14
juni de verfilming van het meester-
werk in de humoristische Science
Fiction, The Hitchhikers Guide to
the Galaxy ("Don't Panic"). En in
augustus worden in het kader van
de zomerspecial speciale films ver-
toond in het Kijkhuis. Op het mo-
ment van schrijven is nog niet
bekend welke films in dit kader zul-
len worden vertoond. Kijk voor
actuele gegevens op de website:
bioscopenleiden.nl/Kijkhuis

Kunstweek

Van 17 tot 26 augustus komen er
een aantal buitenlandse beeldend
kunstenaars naar de Marekerk. Zij
zullen op 21, 22, 23 en 25 augustus
in de kerk aanwezig zijn om werk te
exposeren en workshops te geven.
Alle buurtgenoten zijn van harte
welkom om op deze dagen van
13:00 - 17:00 uur langs te komen
om de kunstexpositie te bezoeken,
deel te nemen aan een workshop
en ondertussen te genieten van
iets lekkers en een kopje koffie of
thee. 

Op woensdagavond 22 Augustus
zal er een speciale kunstenaars-
avond worden georganiseerd. Het
lijkt de, uit het buitenland afkomsti-
ge, kunstenaars leuk om ook kun-
stenaars uit Leiden te leren ken-
nen. Bent u kunstenaar, musicus of
heeft u ander creatief beroep en
bent u geïnteresseerd? Geef u op
via: outreachleiden18@gmail.com
Wij houden u dan op de hoogte van
exacte tijd en invulling van de
avond. 

Hartelijke groeten, 
Gerdine Baaij (namens OM Arts
Outreach Team Leiden)

Sjaak’s Hobbyshop verlaat de
wijk
door Rien van Vliet

Hij heet Jacques (van den Nou-
land), maar iedereen kent hem als
Sjaak, oprichter en eigenaar van
Sjaak’s Hobbyshop in de Jan
Vossensteeg. Na bijna 25 jaar ver-
ruilt Jacques Leiden voor Voorhout.
“We willen beter bereikbaar zijn.
Op de locatie in Voorhout is gratis
parkeerruimte bij de winkel, we zit-
ten dan vlakbij de afslag van de
A44 en er is een station op 2 minu-
ten afstand. Een ander belangrijke
factor is dat het pand in Voorhout
groter is.” Jacques betrekt het voor-
malige Etospand aan de Heren-
straat in Voorhout en het is nu bijna
ingericht zoals hij het wil hebben.
Voor de klanten van Sjaak’s
Hobbyshop uit Leiden en directe
omgeving betekent dit natuurlijk
een verandering, maar de meeste
klanten uit onze regio hebben al
aangegeven dat zij dan gewoon
naar Voorhout zullen komen. De
klanten van verder weg, en dan
hebben we het over niet alleen de
Bollenstreek, maar ook over klan-
ten uit Den Haag, Utrecht, Rotter-
dam en Amsterdam, vinden de ver-
huizing een enorme verbetering,
want parkeren blijft lastig in Leiden.
“We hebben verschillende panden
bekeken en op een gegeven mo-
ment kwam het pand in Voorhout
op ons pad. Ook voor mijn twee
collega’s is de locatie goed per fiets
bereikbaar.”

Jacques heeft bij speelgoedwinkel
Van Brussel het vak geleerd. “Ik
deed en kon daar alles in de win-
kel, vooral aan de technische kant.”
Toen Van Brussel ermee stopte,
verkocht hij zijn zaak aan Intertoys/
Bart Smit en voor Jacques veran-
derde er toen veel. Hij kon niet
meer doen wat hij wilde en had het
idee een eigen zaak te beginnen.
Zijn eerste gedachte was een fiet-
senwinkel (fietsen zijn zijn hobby)
maar uiteindelijk is hij de hobby-
shop begonnen. Zijn voormalige
werkgever heeft Jacques met raad
en daad bijgestaan om zijn winkel
op te bouwen. Voor de niet-Leide-
naren onder ons: Van Brussel was
ruim 100 jaar een begrip in Leiden.
Inmiddels heeft Jacques (die overi-
gens door vrienden, kennissen en

Zomermarkt EGH

Op 14 juli aanstaande organiseert
het Elisabeth Gasthuishof een
gezellige zomermarkt tussen 11 en
14 uur. Buurtbewoners van Mare-
dorp en de Camp zijn van harte
welkom aan Elisabethgasthuishof
27, Leiden (ingang Ceaciliastraat).

klanten ‘Sjaak’ wordt genoemd)
een behoorlijke repuatie in èn ver
buiten Leiden. De webwinkel
(sjaakshobbyshop.nl) is inmiddels
goed voor 70% van de omzet.
“Plastic en houten modellen verko-
pen we het meest.” Jacques heeft
met veel plezier in onze wijk zijn
winkel gedreven. Het is hem opge-
vallen dat de buurt er steeds netter
op is geworden: er is bijvoorbeeld
veel minder overlast van verslaaf-
den en daklozen, aldus Jacques.
Sjaak’s Hobbyshop is vanaf de
tweede week van juli te vinden op
Herenstraat 67 te Voorhout.

Het pand in de Jan Vossensteeg, waar Sjaak’s Hobbyshop bijna 25 jaar gevestigd is 

(Foto: Rien van Vliet)


