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Van de redactie

Voor u ligt alweer de laatste
Marepost van het jaar. En traditie-
getrouw is het weer een feestelijke
full colour uitgave geworden, speci-
aal voor de feestdagen. Want hoe-
wel de dagen nog steeds korter
worden en de temperaturen dalen
is de decembermaand toch vooral
feestmaand te noemen. Huizen,
winkels en etalages worden mooi
versierd en er worden leuke activi-
teiten georganiseerd. Een aantal
van deze activiteiten die plaatsvin-
den in onze wijk vindt u terug in
deze krant. Verder besteden wij
natuurlijk aandacht aan andere
zaken die spelen in en om
Maredorp en De Camp. 

Met veel plezier hebben wij weer
een heel jaar lang de Marepost
voor u samengesteld en ook
komend jaar gaan we hier natuurlijk
mee door. Namens de gehele
redactie wens ik u veel leesplezier,
hele gezellige feestdagen en alvast
de allerbeste wensen voor het
nieuwe jaar!

Esther Moonen

Bierbrouwerij in de Haarlem-
merstraat
door Jan W. Schoones

Enige tijd geleden zijn acht panden,
van de Haarlemmerstraat -tegen-
over de C&A- doorlopend tot aan
de Stille Rijn, gesloopt opdat er een
forse nieuwe winkel kan worden
gevestigd. Aan de ene kant is het
ernstig te betreuren dat de verschil-
lende panden behoorlijk radicaal
zijn afgebroken, aan de andere
kant bood dit wel een vrij unieke
kans om meer over de vroegste
geschiedenis van de Haarlemmer-
straat en dus onze wijk te weten te
komen (in feite is het uniek voor
Nederland). Vooral ook omdat er
flink diep afgegraven (vier meter!)
gaat worden voor een ondergrond-
se kelderverdieping. 

Bij deze afbraak doen archeologen
onderzoek, en ook een bouwhisto-
ricus is betrokken bij de sloop,
vooral om waarnemingen vast te
leggen en te documenteren, zoals
een blootgelegde muur uit het jaar
1400. Een op het laatste moment
gestarte petitie tegen de sloop kon
de gemeente Leiden niet vermur-
wen om de sloopvergunning in te
trekken. De archeologen hebben
onder meer resten gevonden van
een stadsbrouwerij uit de zestiende
eeuw. Dat op deze plek, gelegen
aan de Rijn, in de late middeleeu-
wen een bierbrouwer gevestigd is
geweest, is dan in feite helemaal
niet zo vreemd - het water voor de
bierproductie kon gewoon rechtst-
reeks uit de Rijn geput worden.

Nieuwjaarsborrel

De Nieuwjaarsborrel voor de leden
zal plaatsvinden op zaterdag 12 ja-
nuari 2019. Alle leden krijgen hier-
voor een uitnodiging. Het bestuur
wenst u langs deze weg alvast
prettige feestdagen toe. 

De dagen voor Kerstmis

De dagen voor kerstmis 
zijn donker en koud.
Maar waar je ook kijkt 
zie je zilver en goud.
En dat het zo donker is 
merk je haast niet
Omdat overal je 
de lichtjes wel ziet.
En iedereen kiest 

waar hij zelf zo van houdt.
Een lichtje voor binnen 
want buiten is ’t koud.
Lantarentje dat in 

de vensterbank staat
Zo dat ook zijn lichtje 
naar buiten toe straalt.

De dennenkrans nodigt en 
hangt aan de deur.

Verspreidt in de kamer 
een heerlijke geur.

De kaarsen, zij schijnen 
bij ons samenzijn
Wij zingen een lied 

met een vredig refrein.

‘Mensen dronken destijds veel
bier’, zegt archeologe Marianne
Rietkerk. ‘Het had een licht alcohol-
percentage en was veel schoner
dan het drinkwater omdat het
gekookt was.’ Bij de brouwerij
waren ook andere vormen van nij-
verheid te vinden, zoals bijvoor-
beeld een kuipenmakerij. ‘We
weten dat hier rond 1200 al een
nederzetting was’, zegt archeoloog
Michel van Dam. ‘En die lag dus
aan deze kant van het water, los
van de stad Leiden. In de veertien-
de eeuw is dat gebied bij de stad
getrokken’ (bron:unity.nu). Op onze
website www.maredorp.nl is meer
informatie te lezen, met name de
Bouwhistorische Muurpuzzel die
Erfgoed Leiden e.o. heeft gemaakt.
In deze puzzel zijn middeleeuwse
muren, eikenhouten balken en kap-
pen te zien. Ook de verschillende
bouwfasen op de blootgelegde
gezamenlijke muur tussen Haar-
lemmerstraat 109 en 111 zijn hierop
te zien. Tot en met januari 2019 zal

nog verder archeologisch onder-
zoek gedaan kunnen worden, en
de archeologen geven graag uitleg
aan het winkelend publiek. Men wil
de mensen er bewust van maken
dat de stad veel ouder is dan over
het algemeen wordt aangenomen.
En dat blijkt: in de grond hier bij de
Haarlemmerstraat zijn resten ge-
vonden die stammen uit de elfde en
twaalfde eeuw. De Haarlemmer-
straat is rond het jaar 1200 aange-
legd en was een dijk langs de Rijn.
Later, in 1355 werd Maredorp inge-
lijfd door de stad Leiden, en er is
verder weinig bekend over bebou-
wing in die tijd. Pas vanaf 1500 zijn
de oudste gegevens bekend. Nu
heeft men een meter onder het
maaiveld fundamenten, beerputten
en waterkelders ontdekt. En zodra
men verder de diepte in gaat, zul-
len ongetwijfeld andere bijzondere
ontdekkingen gedaan worden.

Foto: Nienke Branderhorst

Foto’s: sloop van 8 panden aan de Haar-

lemmerstraat legt stadsbrouwerij bloot.

Foto: Agna Zonderop



Herstelde winkelpui aan Haarlemmerstraat
Onlangs is de laatste hand gelegd aan het herstel
van de historische winkelpui van Haarlemmer-
straat 61. Tot in de jaren 70 had dit pand de van
oorsprong eind 19de-eeuwse pui. Toen deze in
de decennia daarna geleidelijk werd aangepast,
bleef alleen de gedecoreerde houten puilijst en
het baksteen mozaïek daarboven zitten. Onlangs
is met subsidie de oorspronkelijke pui hersteld.
Deze is gemaakt van hout met een hardstenen
plint. De penanten (wanden tussen gevelopenin-
gen) zijn voorzien van houtsnijwerk. De kleur van
de pui is gekozen op basis van kleuronderzoek.

De winkelpui is hersteld met behulp van subsidie
in het kader van de Subsidieregeling Historisch
Stadsbeeld.

Haarlemmerstraat 56
Er is weer een leuke winkel bijgekomen in de
Haarlemmerstraat. Na een lange tijd van verbou-
wen is op no. 56 sinds kort Going Nuts geves-
tigd. Een delicatessen en notenwinkel. Zij verko-
pen allerlei soorten noten, vijgen, noga en nog
veel meer. Het leuke is dat je alles zelf mag
scheppen. Naast deze producten worden er ook
lokale producten verkocht van ondernemers uit
Leiden en omgeving, zoals bier, likeur, wijn, jam
en boerenkaas. Eigenaar Walter is met zijn com-
pagnon ook al 14 jaar eigenaar van Jamin, die
recht tegenover Going Nuts zit. Hij wil dat deze
winkel een echte beleving wordt. Bij alle produc-
ten staat een uitleg, waar het vandaan komt en
zelfs kan hij iets vertellen over het pand. Het is
immers het oudste pand in de Haarlemmerstraat.
In vroeger tijden was hier een melk en zuivelwin-
kel gevestigd, De Hollandse Boerin genaamd.
Hiernaast een foto van de gevelversiering boven
de deur, die verwijst naar de vroegere winkel.
(bron: indebuurt.nl, foto: Nienke Branderhorst)

Winkels
De Pepernotenfabriek is sinds een paar jaar
een vaste aanwezige in onze wijk met een tijde-
lijke winkel in de weken voor Sinterklaas. Dit keer
is de smakelijke winkel te vinden in de Donker-
steeg. Daar kan men kiezen uit 50 verschillende
smaken pepernoten. De winkel is open tot 6
december.

De Brandnetel
door Agna zonderop

Deze natuurvoedingswinkel vormt inmiddels al
25 jaar een vaste waarde in onze wijk, in de
Vrouwensteeg. Was biologisch en vegetarisch
eten indertijd meer uitzondering dan regel en
hing daar vooral een geitenwollen sokken imago
aan, tegenwoordig raakt dit meer en meer inge-
burgerd en kiezen velen om diverse redenen voor
biologische en vegetarische producten. Het
belang van duurzaamheid begint langzamerhand

Het zal niet onopgemerkt zijn gebleven dat
Parfumerie Ici Paris, tot voor kort gevestigd aan
de Haarlemmerstraat op nummer 164, inmiddels
verhuisd is en haar intrek heeft genomen in het
voormalig pand van Miss Etam aan de Hoog-
straat 1. Een keuze die o.a. werd ingegeven door
de toenemende leegstand op de Haarlemmer-
straat en de behoefte aan wat meer ruimte om
een betere invulling te kunnen geven aan het
nieuwe concept. Er is ruimte gemaakt voor het
ondergaan van behandelingen, en de toonbank is
verdwenen zodat de klant alles zelf kan pakken.
Ook zullen wat nieuwe merken gevoerd gaan
worden. 

Sinds 20 september jl. is opnieuw een vestiging
van De Spar aan de Lange Mare geopend, op
een iets verkleind winkeloppervlak. De opzet is
enigszins anders dan de reguliere Spar, nl. die
van een Spar City, met het accent op gemaks-
produkten als maaltijden, verse belegde broodjes
e.d. Daarnaast zijn natuurlijk nog steeds een aan-
tal gangbare produkten voor dagelijks gebruik
verkrijgbaar.

Stokvislezing
Deze jaarlijkse wetenschappelijke lezing zal
voortaan plaatsvinden onder het gastheerschap
van Rijksmuseum Boerhaave. De lezing, te hou-
den door een top wetenschapper op het snijvlak
van geneeskunde en natuurwetenschap, is inge-
steld in 2007 en vernoemd naar prof.dr. B.J.
Stokvis, een aan het begin van de vorige eeuw
internationaal bekende hoogleraar verbonden
aan de Universiteit van Amsterdam.

Sinterklaas in Leiden
Op 24 november jongstleden zijn de Sint en zijn
Pieten aangekomen in Leiden. Het was erg koud,
maar de ontvangst door vele kinderen met hun
ouders en Burgemeester Lenferink was hartver-
warmend. Tot en met dinsdag 4 december is de
Goedheiligman dagelijks van 12 tot 17 uur te
bezoeken in het huis van Sinterklaas in de Waag.

Najaarsconcert in de Hartebrugkerk

L.S.K.O. Collegium Musicum presenteert: An
American in Paris van Gershwin, met o.a.
Chichester Psalms van Bernstein en The Battle
of Jericho van Hogan

Op zondag 9 december geeft het Leids Studen-
ten Koor en Orkest Collegium Musicum haar
najaarsconcert in de Hartebrugkerk. Er staat u
een prachtig programma te wachten! Kom luiste-
ren naar het Parijs waarin Gershwin wandelde
met An American in Paris en ervaar het leven op
het platteland zoals Copland dat beschreef in zijn
Dances from Rodeo. Laat je meevoeren naar de
Nieuwe Wereld met muziek van Bernstein in zijn
honderdste geboortejaar. Dit alles wordt aange-
vuld met traditionele gospels en spirituals van
onder andere Hogan (The Battle of Jericho) en
de bijzondere muziek van Ives (The Circus
Band). Ga mee op reis door 300 jaar muzikale
geschiedenis uit een indrukwekkend land met
indrukwekkende muziek. Dit concert wordt uitge-
voerd door de dirigenten Gilles Michels en Jeppe
Moulijn. L.S.K.O. Collegium Musicum is een
Leidse studentenvereniging, opgericht in 1936.
Collegium Musicum bestaat uit een symfonieor-
kest, een grootkoor en een kamerkoor. Onder
inspirerende leiding van dirigenten Gilles Michels
(koor) en Jeppe Moulijn (orkest) geeft CM ieder
jaar ten minste twee concertseries op hoog
niveau. Onderstaande foto is uit het eigen archief
van L.S.K.O.

Entree: regulier: € 22,50, studenten: € 9,50.
Kaarten zijn aan de deur te koop of online te
bestellen. Kijk voor meer informatie en kaarten op
www.collegiummusicum.nl Aanvang 19:30 uur.

steeds meer door te dringen, maar ook dieren-
welzijn en gezondheid zijn thema's die belangrij-
ker worden in onze samenleving. En niet te ver-
geten het smaakaspect: biologische producten
worden vaak lekkerder gevonden. 
Het assortiment van De Brandnetel is door de
jaren dan ook flink veranderd en uitgebreid. Zo
ongeveer alles wat ook in de supermarkt wordt
verkocht is er te vinden maar dan in een biologi-
sche of duurzame variant. Van biologisch brood
en gebak tot groenten en fruit geteeld zonder
bestrijdingsmiddelen, vegetarische kaas en biolo-
gische eieren, zuivel, wijnen, broodbeleg zoals
paté etc. Ook voor veganisten, een groeiend aan-
tal, zijn de nodige produkten te vinden. Een tot de
nok gevulde winkel die inmiddels haar 25-jarig
bestaan met een feestje heeft gevierd, en die
onlosmakelijk bij onze buurt is gaan horen.



Een natte burendag
door Bep Verhoef

Op zaterdag 22 september vierden wij voor de
derde keer Burendag. Samen met de Marekerk
en de Gemiva SVG Groep was er een leuk pro-
gramma samengesteld. Een taartenbakwedstrijd,
kinderspelen en natuurlijk koffie en pannenkoe-
ken. Hoewel het in de ochtend droog was en de
voorbereidingen buiten klaar waren, gingen wij
richting Marekerk waar de opening zou zijn. De
eerste druppels begonnen te vallen. In de kerk
aangekomen stonden er 11 mooie taarten die
beoordeeld werden door een de jury. Na de ope-
ning en de uitslag van de bakwedstrijd kon een
ieder genieten van koffie met een stukje taart.
Toen we terug liepen naar het Elisabeth
Gasthuishof waar de kinderspelen in de tuin zou-
den plaats vinden, viel de regen met bakken uit
de lucht. Jaap met het draaiorgeltje was ook
gearriveerd en konden wij 19 kinderen uit de
Marekerk ontvangen met vrolijke klanken. Terwijl
de kinderen zich vermaakten met de spelletjes,
werd er in de keuken hard gewerkt en roken wij
de heerlijke geur van de pannenkoeken, die Fee
voor ons bakte. Die gingen er bij de kinderen en
aanwezigen goed in. Na een ijsje en een duik in
de grabbelton was de gezellige middag ten
einde. Bovendien was er voor elk kind nog een
bloem, die gesponsord werd door Frank’s
Bloemenschop op de Lange Mare. Ondanks een
verregende Burendag was het een hele leuke
middag. (Foto’s boven: Bep Verhoef)

Metamorfose voor huizen Grevenstraat e.o.
door Hanna en Nienke

Na het houden van een enquête onder de bewo-
ners in 2016 werd duidelijk dat ruim 83 % van de
bewoners instemden met de plannen van de
woningbouwvereniging Portaal Utrecht om het
voorkeursscenario ‘Renovatie hoog’ te gaan uit-
voeren bij 101 woningen. Vier uitgangspunten:
een betere energie zuinigheid, veiligheid op orde,
meer comfort, grote opknapbeurt toe te passen in
de woningen kregen een groot draagvlak. Vanaf
10 oktober verlaten bewoners van de eerste vijf
oneven nummers van de Grevenstraat hun huis
om naar een wisselwoning te gaan voor vijf
weken. Na de renovatie van de woning door het

vervangen van kozijnen en voordeur, dakkapel,
het isoleren van gevel, dak en begane grond, ver-
vangen van keuken, riool, oude cv-ketels, het
oplossen van tocht- en vochtproblemen, stoppen-
kast gaat de woning naar een A-gerelateerd keur-
merk. 

Iedere bewoner heeft een keuze kunnen maken
in de kleur van het tegelwerk, badkamer, aan-
recht- en keukenkasten en kraanmodel. Vooral
het opheffen van vocht en aanbrengen van
geluids-en brandwerende isolatie tussen de
muren, de begane grond en het plafond is erg
noodzakelijk. In de Grevenstraat huisnummer 12
is het voorbeeld huis, daar kan iedere bewoner-
rondkijken. Aan de buitenkant zie je de kleurstel-
ling van de kozijnen en ontvangt -na afspraak-
Irene – de begeleider van elke bewoner om de
stalen van tegels, kranen en aanrechtuitvoering
te bekijken om een keuze te maken. We spraken
met één van de bewoonsters die na tien jaar haar
huis als de eerste inruilt voor een wisselwoning.
Zij is Leidenaar, geboren aan de Varkensmarkt
en na elders gewoond te hebben weer terug in
haar stad. Samen met de bewonersbegeleider
Irene is het plan van aanpak doorgenomen:
papieren omtrent de keuze van materialen gete-
kend, en is het stappenplan gemaakt om tot uit-
voering van het project te komen. Zij geeft Portaal
een pluim en spreekt met grote waardering over
aan aantal praktische zaken zoals de post, die
kan in een brievenbus op de buitenmuur gestopt
worden zodat er geen adreswijziging de deur uit
hoeft; ook is er een kabelaansluiting voor WiFi
aanwezig. De dozen zijn gepakt, de laatste
instructie op een geschreven briefje op het aan-
recht geplakt, de metamorfose kan beginnen! 

Een andere bewoner heeft de verhuizing al ach-
ter de rug. Na grondige afweging wat er aan spul-
len achter blijft voor de kringloop heeft hij na 29
jaar een ander uitzicht vanuit een wisselwoning in
de Druckerstraat. Ook hij vindt het renovatiepro-
ject een goede zaak. Het woongenot werd op den
duur door tocht, vocht en achterstallig onderhoud
niet meer aangenaam. Met enorm veel genoegen
frist hij de herinnering op aan Leidse Kees die
met zijn vriend Wim de naaste buren zijn
geweest. Ja, een geweldige buurt met geweldige
sociale contacten die je opbouwt na zoveel jaar.
Iedereen staat voor elkaar klaar met het geven

van advies of een burendienst. Alle lof voor de
bewonersbegeleider Irene. Zij staat altijd klaar
om samen met jou de aangegeven keuzes van
materiaal en kleurenlijsten door te nemen. Voor
de zekerheid doet ze dat twee keer zodat er geen
misverstand in kan sluipen. Hij heeft wel een tip
voor Portaal: kijk voordat de wisselwoning betrok-
ken wordt het hang- en sluitwerk even na, of de
gordijnroeden in orde zijn en dat soort simpele
zaken, dat maakt de overgang zorgelozer. En ook
een tip voor alle anderen die aan de beurt zijn om
te gaan‘woningwisselen’: neem initiatief en maak
een afspraak met Irene, hou tijdig contact met
haar, dat voorkomt teleurstellingen.

Er is een prachtproject gaande - hoogst nodig- !
Wij wensen alle bewoners dat na al dat gedoe het
de moeite waard is geweest om straks weer blij te
wonen in eigen de vertrouwde omgeving. Nog
‘even’ volhouden is het parool, op naar 2020, dan
is alles achter de rug. (Foto: Nienke Branderhorst)



De Maredorpse Rosse buurt
door Jan W. Schoones

Begin oktober werden gedurende twee dagen
filmopnames gemaakt voor een nieuwe speelfilm
over de bekende Amsterdamse rechercheur
Baantjer - een speelfilm die dan de jonge jaren
van Baantjer betreft. De film speelt zich af in de
jaren tachtig, en onder meer de acteurs Tygo
Gernandt en Waldemar Torenstra spelen er in
mee. Volgend jaar vanaf 18 april draait deze rol-
prent in de bioscoop onder de titel Baantjer het
Begin. En omdat het voor de productiemaat-
schappij een stuk makkelijker en goedkoper is
om in onze buurt in plaats van aan de
Amsterdamse wallen te filmen, werd op 9 en 10
oktober een gedeelte van de Oude Rijn en de
Dullebakkersteeg volledig omgetoverd tot een
Amsterdamse rosse buurt. 

Aan alle details was veel aandacht besteed - zo
stonden er opeens een typisch jaren zeventig
Chinees Restaurant, verschillende seksshops, en
waren er vanzelfsprekend talloze met een
bepaalde kleur verlichte ramen te zien. Ook
straatverlichting, straatnaamborden en kleine
bouwelementen van woningen waren effectief
veramsterdamiseerd. Verder op de Hooglandse
Kerkgracht stonden enkele fraaie want goed ge-
conserveerde jaren zeventig auto's, brommers,
politieauto's en ambulances. Toen ik er 's avonds
langs liep, zuiver uit filmtechnische interesse
natuurlijk, sprak ik met twee bewaaksters. Zij wis-
ten me te vertellen dat eerder die avond een pro-
fessionele hoerenloper de set had gevisiteerd om
e.e.a. te keuren. Hij leerde hen dat er een belang-
rijk onderscheid is in de kleurenverlichting van de
ramen. Rood zou betekenen: dames van plezier,
en blauw ("blacklight"): transgender dames van
plezier. Ik heb zelf geen diepe kennis van dit vak-
gebied, maar kon wel bevestigen dat er zowel
blauw- als roodgekleurde ramen te bewonderen
waren. Ook vonden de twee bewaaksters het
grappig dat eerder op de dag in een seksshop
overdag nog allerlei speelgoed voor kinderen in
de etalage lag, terwijl 's avonds in dezelfde speel-
goedwinkel opeens allerlei speeltjes voor volwas-
senen te bewonderen waren. 

De twee avonden dat ik er even rondliep deden
me denken aan één van de meest formidabele
kunstwerken van de Amerikaan Edward
Kienholz, genaamd "The Hoerengracht" (1983-
1988; 3 meter hoog, 13 meter diep, 7 meter
breed). Bijzonder om in zo'n zelfde kunstmatige
reproductie van de werkelijkheid te lopen, ook al
was dit een versie zonder Kienholz' maatschap-
pijkritiek. (Foto: Bep Verhoef)

Burger initiatief & het Energiepark
Ingezonden artikel

Zoals u zich wellicht herinnert, heeft het burge-
rinitiatief Nieuw Leids Bolwerk (NLB) in het voor-
jaar 2018 een plan voor het Energiepark gepre-
senteerd voor een nieuwe woonwijk aan het
Energiepark. Een alternatief voor het voorstel van
de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) om
een ‘Watergasfabriek’ à la Westergasfabriek in
Amsterdam in het Energiepark te ontwikkelen.
Het plan van de MBEG ziet er aantrekkelijk uit
maar hoort niet thuis binnen de Singels van
Leiden te midden van vijf woonwijken met zo’n
10.000 inwoners. 

De redenen waarom: vanwege de geschatte
overlast van o.m. lawaai (cat. 2b-97 dB(A) = har-
der dan een laag overtrekkend vliegtuig, de
mogelijke bezoekerscapaciteit van 9500 bezoe-
kers die parkeren in de nabij buurten, vanwege
het handhaven van geldend alcoholverbod t.a.v.
de daklozenopvang, het beheer en uitvoering van
evenementen door één marktpartij etc., en het
schrijnend tekort aan woningen en sociale
woningbouw (zes jaar wachttijd!). Daarom is juist
het NLB-plan om een gemengde, bloeiende en
groene woonwijk met o.a. ruim 320 duurzame en
energie-neutrale woningen, en 8000 m2 les-en
bedrijfsruimte (30 kleine winkels) te ontwikkelen.
Zie onze website waar dit alles uitgebreid wordt
beschreven www.nieuwleidsebolwerk.nl 

Het NLB voorstel is positief ontvangen door het
nieuwe College. Er liggen nu twee plannen op
tafel. De gemeente organiseert een uitgebreide
burgerparticipatie over de kaders voor de invul-
ling van het Energiepark om te zien hoe de inwo-
ners hierover denken. De gemeente heeft op 14
november in de wijde omtrek een brief verspreid
om burgers uit te nodigen mee te doen aan dit
participatieproces. Op die dag gaat ook een spe-
ciale website gewijd aan de participatie de lucht
in: www.leiden.nl/energiepark Tussen midden
november en mid-december kunt u online een
enquête invullen. Er zullen ook enquêtes op
straat plaatsvinden. Bovendien zullen de 600
leden van het Leiden Panel worden benaderd
met vragen. Half december vindt een start bij-
eenkomst plaats waar wethouder Spijker een
aftrap geeft aan het participatie proces. In 2019
begint het participatietraject. Het Energiepark ligt
wel heel erg dicht bij onze wijk. De uiteindelijke
ontwikkeling is dan ook van het allergrootste
belang voor de leefbaarheid van onze buurt. 

Dringend roepen wij u op de enquête online in te
vullen en aanwezig te zijn begin 2019 om deel te

nemen aan de participatie bijeenkomst. Voor vra-
gen of zo nodig om hulp : bel of mail ons!
Namens Nieuw Leids Bolwerk: Aletta van ’t Hoog
06-219 800 17 mail: info@vianovawerk.nl en
Diana Burton- Van den Bergh: 06-575 673 56
mail: dianaburton@gmail.com

Droom en Daad
door Nienke Branderhorst

Parkeren: dromen of wakker liggen
Dit najaar is de gemeente Leiden begonnen met
de nieuwe visie op parkeren voor zowel de auto
als voor de fiets. Kennis en kunde uit de stad is
een belangrijke bron voor het opstellen van een
visie die aansluit en aanslaat. Twee verkeerspa-
nels worden van het begin tot het eind betrokken
bij het proces en de inhoud. In één van die panels
zijn de wijkverenigingen vertegenwoordigd en
gevraagd mee te denken over vragen als: wat
gaat er nu mis, wat kan in de toekomst beter,
waar bent u blij mee, wat zijn de grootste erger-
nissen, wat moet zo blijven als het is?

De eerste bijeenkomst heeft op 15 november
plaatsgevonden, daar zijn verschillende stand-
punten en ideeën gewisseld door de wijkverte-
genwoordigers. Maar wij zijn vooral ook
benieuwd naar uw mening als bewoner. Daarom
vragen wij u dezelfde vragen die op 15 november
zijn gesteld:

-wat vindt u dat er goed gaat qua parkeren en wat
kan verbeterd worden?

-wat zijn uw dromen en/of uw nachtmerries als u
denkt over parkeren in Leiden?
Stuur uw reactie zo snel mogelijk, liefst vóór 7
december naar parkeervisie@maredorp.nl Wij
zullen de reacties bundelen en doorgeven aan
het projectteam. Overigens: u kunt later ook nog
meepraten over de parkeervisie in concept tij-
dens een aantal stads-brede bijeenkomsten
begin 2019. In het voorjaar stelt de gemeente-
raad de parkeervisie vast. De Enquête
Participatietraject Energiepark en omgeving is in
te vullen/in te zien: op de website
www.leiden.nl/energiepark

In de komende maanden werkt de gemeente
naar een gebiedsstrategie voor de herontwikke-
ling van het Energiepark en omgeving. U,
Maredorp-bewoner kan hier aan meedoen door
met uw wensen, ideeën en vragen over het
Energiepark richting te geven aan het project. Dit
kunt u doen via bovengemelde website.
Reserveer in de agenda: de eerste bijeenkomst
op woensdag 12 december van 19.00-21.00 uur
in het gebouw Nieuwe Energie, 3e Binnenvest-
gracht 23 in Leiden. De vervolgbijeenkomsten zij
in januari en februari 2019.

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



Halloween Maredorp
door Rien van Vliet

Vrijdagavond 26 oktober liepen er allerlei duiste-
re figuren rond in onze wijk. Sommigen zaten
onder het bloed. Anderen hadden bebloede mes-
sen bij zich. De politie liet zich echter niet zien.
Huizen die er overdag normaal uitzagen, waren
veranderd in sinistere plekken waar het leek alsof
demonen er de baas waren. Argeloze voorbijgan-
gers konden opeens stuiten op een lijk dat in een
donker steegje lag. Auto’s naderden voorzichtig
een man die midden op straat met een bijl stond
te zwaaien. En even verderop liep Freddy
Krueger op een groepje bewoners af, gevolgd
door een hels figuur in het wit die werd wegge-
jaagd door… een vermetel prinsesje dat zich niet
liet afschrikken door al deze figuren uit het schim-
menrijk. Haar moedige actie werd door een
bewoner met snoep beloond. Oftewel, het was
weer Halloween!

Ook dit jaar hebben Charles Serviss en zijn gezin
uit de Grevenstraat weer een erg gezellig en
vooral erg eng Halloweenfeest georganiseerd.
Startpunt was dit jaar het Runderplein waar werd
uitgelegd welke bewoners snoep en ander lek-
kers hadden ingeslagen. Daarna begon de tocht
van de kinderen door de wijk. Op verschillende
huizen in de wijk hingen de alom bekende doods-
kopposters ten teken dat de kinderen daar snoep
konden halen. Een aantal bewoners had hun huis
bijzonder fraai versierd, zoals bijvoorbeeld de
studenten van Huize Palmzicht in de
Clarensteeg. Ook elders in de wijk was een aan-
tal huizen leuk versierd. Ondanks het regenachti-
ge weer gingen er veel kinderen langs de deuren.
Moe en nat maar voldaan kwamen de kinderen
aan het eind van de avond weer thuis, voorzien
veel lekkernijen!

Symposium Water in Leiden

Datum : Woensdag 17 oktober
Locatie Marekerk, Lang Mare 48

In het kader van Leiden Waterjaar 2018 organi-
seerde Het Waterambacht Leiden een bijeen-
komst die door een groot aantal belangstellenden
werd bezocht. Onder voorzitterschap van oud-
wethouder John Steegh werden vijf inleidingen
gehouden. 

Alle sprekers illustreerden hun voordracht met
een diapresentatie. Maar eerst hield burgemees-
ter Henri Lenferink een gloedvolle bespiegeling
over de oude waterlopen in de stad door de tijden
heen. Hij onderstreepte hoe belangrijk het water
in het verleden voor de stad was, welke functie
het vervulde en heden ten dagen nog doet. Ook
vertelde hij hoeveel water in de loop van tijd ver-
dwenen is door het dempen voor stadsuitbreiding
projecten. Daarna was de prijsuitreiking van de
fotowedstrijd “De schoonheid van het water’.
Patricia Nauta, juryvoorzitter en de vorige stads-
fotograaf kon de eerste prijs uitreiken aan Anja du
Mortier. 

De tweede spreker van het Hoogheemraadschap
Rijnland, Jeroen Haan, schetste de speerpunten
van het beheer van het water in Leiden en
Rijnland: het voorkomen van water tekorten en
overlast, het verbeteren van de waterkwaliteit en
duurzame kringlopen. De wethouder Martine
Leewis sprak in haar bijdrage over het waterbe-
leid in de stad in samenhang met de Leidse kli-
maatstresstest. Zij zag mogelijkheden om het
vervoer over water in haar beleid te stimuleren.
Waterlopen zijn immers belangrijk om de gevol-
gen van de klimaatverandering te kunnen opvan-
gen. De vierde spreker, Paul van Hoof, deed het
eindresultaat van het ontdempen van de Sint
Jansbeek in het stadscentrum van Arnhem uit de
doeken. Dit project gaf merkbaar een positieve
impuls aan de stad, trok meer passanten aan en
verlevendigde het stadsbeeld. 

Op verzoek van Het Waterambacht maakte inge-
nieursbureau Arcadis een studie naar een open
Mare. Deze studie richtte zich op drie variaties
die via PowerPoint werden getoond: volledige
ontdemping, gedeeltelijk opengraven of een sym-
bolische, alles met een rekenmodel. Immers een
enquête in 2017 gehouden onder bewoners van
de Lange-en Stille Mare liet zien dat een groot
aantal bewoners niet direct tegen zo’n plan zou
zijn. John Steegh hield het aantal vragen goed in
de hand daarna konden de aanwezigen met het
glas in de hand napraten of aan een rondleiding
door de kerk deelnemen.

Kind te water
door Bep Verhoef

Wat wij vorig jaar al hebben voorspeld, is
gebeurd. Op zondag 21 oktober is er een peuter
door de spijlen van de Catharinabrug in het water
gevallen. Oplettende voorbijgangers doken
meteen het water in om het kind te redden en ook
een toevallig passerende boot bood hulp.
Gelukkig is het goed afgelopen, maar dit is niet
de eerste keer. Er zijn al twee eerdere incidenten
geweest, waarbij een kind nog net door zijn ouder
gegrepen kon worden. 

Zowel de buurtvereniging als een aantal veront-
ruste buurtbewoners hebben dit bij de gemeente
aangekaart. Het antwoord was dat de brug vol-
doet aan de veiligheidseisen. Beetje makkelijk
antwoord, want iedereen kan zien dat de afstand
tussen de spijlen veel te groot is. De gemeente
acht dit kennelijk een aanvaardbaar risico en legt
de verantwoordelijkheid volledig bij de zorgplicht
van de ouders. Natuurlijk is deze zorgplicht er,
maar dan nog weet iedereen dat kleintjes water-
vlug zijn. De ouder heeft al zijn handen vol om op
de brug niet aangereden te worden door de vele
medegebruikers, zoals fietsers en scooters. Niet
voor niets zijn de protocollen van kinderdagver-
blijven uitermate streng als het gaat om de
afstand van de spijlen van de kinderbedjes. De

Winter Wonder Weken

Tot en met zondag 6 januari staat Leiden in het
teken van de Winter Wonder weken. Tijdens deze
periode is de binnenstad nog mooier en nog
betoverender. De agenda staat boordevol gezel-
lige, winterse activiteiten die garant staan voor
veel gezelligheid en plezier.

Ook dit jaar kun je weer heerlijk struinen op de
drijvende kerstmarkt en schaatsen op de drijven-
de ijsbaan. En Joris’ Kerstboom is terug, ditmaal
op het Hooglandse Kerkplein, dat voor de gele-
genheid zal worden omgedoopt tot Kerstplein.
Hier staat ook de nostalgische kermis. Nieuw dit
jaar is de Bårr op het Stadhuisplein, een rondrei-
zend restaurant in Noorse viking tenten, de
Winter Wonder Jacht voor kinderen, Winterver-
halen in het Pieterskwartier, de Rotary Santa Run
door de binnenstad en het Groot Kerstcircus op
de Lammermarkt. Fields of Wonder orgamniseert
voor het eerst dit jaar Van Rijn Festival in het
thema Rijn Verlicht: de Oude en Nieuwe Rijn zul-
len met 15 lichtbakens feestelijk worden verlicht.
Tijdens het openingsevenement - Leiden Lumière
- nodigt Wethouder Yvonne van Delft je van harte

gemeente gaat hier achteloos voorbij aan de
reele bestaande risico’s en verkiest blijkbaar de
esthethiek van het ontwerp van de brug boven de
veiligheid. Stel je voor dat een peuter valt tussen
de vele boten in het drukke vaarseizoen, dan kan
het heel anders aflopen. Nu heeft de brug ook
nog een prijs gewonnen, de Concrete Award
2018, voor de vormgeving, constructie, vakman-
schap en de afwerking. Maar klaarblijkelijk is nie-
mand op het idee gekomen om ook naar de vei-
ligheid te kijken. Inmiddels heeft de Gemeente
een gesprek toegezegd.

uit voor een lichtprojectie van het Blauwe Uur,
waarna gezamelijk zal worden afgeteld tot het
ontsteken van de grote kerstboom. Genoeg te
beleven dus voor jong en oud. Bezoek de
WinterWonder Weken en beleef dit winterse
sprookje mee!

De Winter Wonder Weken zijn een initiatief van
Centrummanagement Leiden in samenwerking
met Leiden Marketing. Kijk voor meer informatie
en het complete programmaboekje op de websi-
te www.leiden.nl/winterwonderweken

Bron: visitleiden.nl / Foto: Leidenshopping.com
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Gelieve kopij, voor 24 januari a.s.
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e-mail.

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 

De ‘Ken-uw-wijk’ puzzel

9 foto’s van huismuren die in Maredorp te vinden zijn. Soms een detail of één geheel. Weet u ze te vinden? (de redac-
tie hoopt op mooi wandelweer!) Ga aan de slag en vergelijk de kader foto in het grote geheel. De redactie verwacht uw
lijstje van straatnamen graag voor 9 januari 2019. Per post: Apothekersdijk 13, 2312 CD Leiden of via de e-mail: mare-
post@maredorp.nl Tijdens de nieuwjaarsborrel worden twee winnaars bekend gemaakt, zij krijgen elk een VVV-bon
van 10.--. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
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Strijden tegen de armoede
door Jan W. Schoones

De veelvuldig over Leiden publice-
rende historicus Cor Smit heeft
onlangs een nieuw boek geschre-
ven over tweehonderd jaar Leid-
sche Maatschappij van Weldadig-
heid ter voorkoming van Verval tot
Armoede (kortweg LMW). En niet
voor niets - want armoede is een
belangrijk en onderscheidend on-
derdeel van de Leidsche geschie-
denis. De ruime meerderheid van
de Leidse bevolking behoorde eeu-
wenlang tot de laagste inkomens-
groepen. En deze situatie veran-
derde pas in de jaren 80 en 90 van
de vorige eeuw. Bovendien, heden
ten dage leeft 1 op de 6 Leidenaren
met een inkomen rond het mini-
mum. En waar armoede is, zijn en
waren ook initiatieven van welda-
digheid, zoals die van de LMW. 

De LMW werd in 1817 opgericht.
Eigenlijk was een vulkaanuitbars-
ting de reden van de oprichting - op
10 april 1815 erupteerde de Tam-
bora vulkaan in Nederlands-Indië,
die de jaren daarop de oogsten
ernstig aantastte, dat weer leidde
tot hongersnood en armoede. Bo-
vendien kende men in Leiden al
langer een flinke malaise - de
bevolking daalde van 60.000 inwo-
ners in 1670 tot 28.000 in het jaar
1808 - de achteruitgang van de tex-
tielindustrie was hier de oorzaak
van. Huizen en straten vervuilden,
grachten werden open riolen, cho-
lera epidemieën (de eerste in 1832,
de laatste in 1866) heersten. 

Veel Leidenaren waren ondervoed
- de helft van de Leidse dienstplich-
tigen werd afgekeurd omdat men
kleiner was dan 1.57 meter, de
minimum vereiste lengte. De zuige-
lingensterfte was hoog, 20-25%.

In dit boek komt ook op enige foto's
en tekeningen onze wijk in beeld.
We zien het Huiszittenhuis en de
Armenbakkerij van de Nederlandse
Hervormde Diaconie aan de Oude
Rijn op een foto van rond 1900 en
een tekening van Jacob Timmer-
mans uit 1788. Ook op tekening en
foto is het RK Maagden- of
Meisjesweeshuis op de Haarlem-
merstraat bij de Lege Werfsteeg te
zien. Bij een foto uit 1890 van de
Haarlemmerstraat, van de Ursula-
straat naar het westen gezien,
wordt verteld: nieuw aan het eind
van de negentiende eeuw: etala-
ges kijken en winkelen! De keuken
van het Soephuis aan de Haarlem-
merstraat staat op een foto uit 1900
(het Soephuis dat in 1930 ver-
bouwd is tot Brokkenhuis). Ook in
onze wijk lag de lagere school voor
minvermogenden (school der
derde klasse) in de Van der Werf-
straat, hier getoond met een foto uit
1900. En in een foto uit 1930 zien
we een oude vrouw lopen op de
Lange Mare.
Het boek geeft een doorwrocht
overzicht van 200 jaar LMW, en
bevat tevens talloze interessante
weetjes. Wist u dat in de
Boerhaavezalen (nu het Rijks-
museum Boerhaave) in 1947 een
opvang voor "onmaatschappelijke
gezinnen" werd ingericht? 

Strijden tegen de armoede: tweehonderd

jaar Leidsche Maatschappij van Weldadig-

heid ter voorkoming van Verval tot

Armoede / Cor Smit, 2018. Uitgeverij

Ginkgo. ISBN 978-90-71256-63-9. 

WINTERGEDACHTE

ALS IK 
NAAR JE TOE GA
IS HET ALTIJD ZO

AL SNEEUWT EN IJZELT
HET ALS NOOIT TE VOREN

AL STORT DE REGEN
BIJ BAKKEN NAAR BENEDEN

AL WIL ER WEINIG 
GROEIEN EN BLOEIEN

ALTIJD ALS IK 
NAAR JE TOE GA

GA IK DE ZOMER TEGEMOET

PINK MELTZER


