
VAN DE 
VOORZITTER
Bij het afscheid van 2019 wens ik alle lezers van de 
Marepost een goede jaarwisseling en een voorspoedig 
2020. Een jaarwisseling is niet alleen een moment om 
terug te blikken, maar ook om vooruit te kijken. Wat 
is er zoal in het nieuwe jaar te verwachten. Allereerst 
viert onze vereniging haar 45-jarig bestaan. Deze 
gebeurtenis zullen wij niet onopgemerkt voorbij laten 
gaan. Bovendien zal het komend jaar de 50e jaargang 
van de Marepost verschijnen. Ook aan dit heugelijk feit 
zal in 2020 aandacht worden geschonken. Maar er zijn 
ook gewoon praktische zaken die in Maredorp-de Camp 
aandacht zullen vragen. Zo beginnen naar verwachting 
in januari de werkzaamheden aan de Hooigracht-
Pelikaanstraat. Beide straten liggen er nu, zonder bomen, 
troosteloos bij. De werkzaamheden, die aan de kant van 
de Pelikaanstraat beginnen, zullen voor bewoners en 
ondernemers ongetwijfeld enige overlast bezorgen. Ik 
verwacht echter wel dat het resultaat een aanzienlijke 
verfraaiing van dit gedeelte van de binnenstad zal laten 
zien.  Ook in 2020 zal ons bestuur er alles aan doen om 
onze wijk zo aantrekkelijk mogelijk te houden voor 
bewoners, bezoekers en ondernemers. Dat betekent 
onder meer dat wij ons, al dan niet samen met andere 
buurtverenigingen in de binnenstad, zullen blijven inzetten 
voor de leefbaarheid van onze stad in het algemeen en 
onze wijk in het bijzonder. Zo zullen wij ons samen met 
Pancras-West hard maken voor een mooie en zo groen 
mogelijke Kaasmarkt onder het motto ‘Geen verstening, 
maar vergroening van de Kaasmarkt’. Op dit moment 
beschikken wij over ruim 250 leden die het werk van 
onze vereniging steunen. Hoe meer leden betekent 
ook, hoe grotere vuist wij kunnen maken tegenover de 
gemeente. Dus, mocht u nog geen lid zijn, sluit u bij ons 
aan! Het lidmaatschap kost maar € 6.- per jaar. Dat moet 
toch kunnen, zeker nu u dit jaar waarschijnlijk heel veel 
uitspaart door geen vuurwerk in Maredorp-de Camp af te 
steken…!!

Arthur Elias

Vanderwaalskrachten: zwakke tot zeer zwakke 
elektromagnetische krachten tussen atomen of moleculen. 
Alle krachten die niet het gevolg zijn van covalente 
bindingen of elektrostatische krachten tussen ionen. Voor 
de leken onder ons de volgende kort-door-de-bocht-uitleg: 
u, uw huis, de Marepost die u nu leest, de bomen, de 
dieren, alles op de aarde is opgebouwd uit moleculen en 
moleculen bestaan op hun beurt weer uit atomen. Deze 
bouwstenen worden bij elkaar gehouden door de eerder 
genoemde elektromagnetische Vanderwaalskrachten, en 
dat is maar goed ook: zonder deze kracht zou uw lichaam 
verwaaien tot miniscule stofjes die vormloos door de 
ruimte zweven. De Leidenaar die deze bindingskracht 
ontdekte, was Johannes Diderik van der Waals, geboren in 
1837 in de Jan Vossensteeg, als zoon van een timmerman.

 Voor Van der Waals was het in eerste instantie niet 
vanzelfsprekend om wetenschapper te worden. Hij ging 
niet naar de HBS maar naar de MULO. Eerst werd hij 
leraar natuurkunde, onder meer in Deventer. Pas via 
veel bijscholing kon hij in 1866 gaan studeren aan de 
universiteit van Leiden, naast zijn baan als leraar. Hij had 
bijzondere belangstelling voor de thermodynamica. In 1873 
promoveerde hij met het proefschrift “Over de continuïteit 
van den gas- en vloeistoftoestand”. Met dit proefschrift 
vestigde hij zijn naam in internationale wetenschappelijke 
kringen. In zijn wetenschappelijke carrière heeft hij nog 
een aantal andere ontdekkingen gedaan. Zijn werk leverde 
hem het lidmaatschap op van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie voor Wetenschappen, alsmede het lidmaatschap 
van diverse buitenlandse academies. 

Om de praktische toepassing van de Vanderwaalskracht te 
illustreren, twee voorbeelden. Atomen die volledig worden 
omgeven door andere atomen staan bloot aan de krachten 
van de atomen om hen heen. De atomen aan de oppervlakte 

van een object hebben echter geen buuratomen. Toch 
oefenen die atomen een bindende kracht uit wanneer er 
andere atomen in de buurt. De gekko maakt hier gebruik 
van. Onderop zijn pootjes zitten namelijk vele kleine 
haartjes waarvan de atomaire bouwstenen contact maken 
met het oppervlak waar de gekko op loopt. Zo is het 
mogelijk dat een gekko over een verticale glazen plaat of 
een plafond kan lopen. Zijn pootjes werken als een soort 
magneetjes. Een ander diertje dat gebruik maakt van de 
Vanderwaalskracht is het schaatsenrijdertje,  een insect 
dat over het wateroppervlak “schaatst”. Omdat er boven 
de buitenste moleculen van het water geen gelijksoortige 
moleculen zijn, werken hun electromagnetische krachten 
naar links en rechts en zo ontstaat de oppervlaktespanning 
waar de schaatsenrijder gebruik van maakt zonder dat hij 
zinkt. 

Johannes van der Waals ontving in 1910 de Nobelprijs 
voor de Natuurkunde.

Rien van Vliet

WORD LID!
Uw lidmaatschap versterkt, verbindt en verbetert 
Maredorp. Eén van de oudste gedeelten van de stad, 
tóen een zelfstandig dorp tot 1355, nu óns dorp tussen de 
Oude Rijn en Oude Vest. Lidmaatschap: € 6.- per jaar; 
graag per e-mail aanmelden met uw naam en adres  of  
voor vijf jaar € 30.- overmaken. Via de website ziet u het 
aanmeldformulier,  opgeven kan daar eenvoudig. 

Your membership will enhance, connect and fortify 
Maredorp. Maredorp is one of the oldest neighbourhoods 
of Leiden. An independent village until 1355, it is now 
óur village between the Oude Rijn and Oude Vest. 
Membership € 6.- a year, please send us your name and 
adress by e-mail: secretariaat@maredorp.nl.  

IBAN: NL53INGB 000 339 75 58

PAND OUDE VEST 97
De 17e eeuwse klokgevel wordt bekroond door een groot 
vrijstaand beeld van de god Asclepius of Esculapius. 
Asclepius is in het Nederlands de naam van de Griekse 
god Asklepius - Aesculapius in het Latijn. In de Griekse 
mythologie is hij de god van geneeskunde en genezing.

In 1795 werd dit beeld geplaatst in opdracht van apotheker 
Johannes van der Trappe. De randen van de ‘klok’ zijn 
versierd met bloemornamenten en  op de hoeken van de 
klokgevel staan twee vazen in Lodewijk XIVe stijl. Ca 
1890 was hier de apotheek van C. B. Duijster gevestigd. 
Het Leidsch Dagblad van 19 december 1887, pag.4 meldt 
dat apotheker Duijster zich ten dienste heeft gesteld van het 
zieken-en begrafenisfonds ‘Tot Hulp der Menscheid’. Deze 
sociëteit werd in 1846 te Leiden opgericht en had ten doel 
de burgers van Leiden op de minst kostbare wijze zich te 
waarborgen bij ziekte’. 

In 1909 wordt de apotheek 
nog genoemd in het 
Leidsch Dagblad van 2 
september, als zijnde onder 
leiding van D. P. Vermaas, 
die het feit vierde dat 
hij 50 jaar geleden zijn 
apothekersdiploma 
behaalde. Het pand 
heeft de status van 
Rijksmonument.

In de November 
Nieuwsbrief van 
de Historische 
Vereniging Oud Leiden stond 
deze publicatie. Met toestemming mocht de redactie  een 
gedeelte van dit artikel overnemen. Meer lezen? Dat kan 
wanneer u lid wordt van de HVOL via info@oudleiden.nl.
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De (alweer) tiende dichtbundel van Pink Meltzer is uit en al toe 
aan een tweede druk! Juist in ‘donkere’ decemberdagen ligt deze 
bijzondere bundel in de boekwinkels. Een seizoen  om achterom te 
kijken of juist vooruit nadat je de bundel hebt gelezen; hardop of 
zachtjes de woorden proeven in je ziel. 

De inhoud probeert gedachten onder woorden te brengen over 
verlies, verlangen en verbondenheid.  Iedereen kan zich er in 
herkennen. Een aanrader om een moment voor jezelf te creëren. 
De bijzondere vormgeving van deze uitgave is van haar man, Peter 
J. Visser.

27 pagina’s winkelprijs €  12. 50  ISBN 978-94-90858-63-6 
Verkrijgbaar bij Galerie Zône , boekhandels De Kler en Kooyker en 
bij Lode’s tabakspeciaalzaak op de hoek Lange Mare/Clarensteeg.

Het symposium, dat was georganiseerd door het Lucas 
van Leydenfonds samen met het Cultuurfonds Leiden, 
trok in het Levelgebouw een breed gezelschap aan. Zo’n 
zeventig aanwezigen namen deel aan een verkenning 
over ‘kunst in de openbare ruimte’: de kunstenaar, 
wethouder, burger, kunstliefhebber, projectmanager 
actuele kunst, raadslid,  cultuurmakelaar, curator 
van collecties binnen de museale wereld, ambtenaar, 
adviseur kunstzaken, museum directeur…Voorwaar, 
een divers gezelschap!

Anna Tilroe hield de inleiding. Zij was afgelopen jaar 
curator van het internationale kunst project in de elf 
steden in Friesland, de 11 fountains. Dit in het kader van 
Leeuwarden als culturele hoofdstad van Europa.  
Ze vertelde onder andere hoe ze het had aangepakt. 
Ze koppelde een elftal internationaal befaamde 
kunstenaars aan steden. Voor de locatiekeuze ging ze 
per stad samen met de kunstenaar, de gemeente en een 
zogeheten Fonteincommissie in gesprek. Door  dergelijke 
samenwerking te zoeken werd de kloof tussen de 
verschillende partijen gedicht. Wat zwaar telde was om niet 
van bovenaf te opereren, maar  om samenwerking aan te 
gaan met de mensen over wier leefomgeving het gaat.  

Haar boeiende verhaal was de smaakmaker voor het 
tweede onderdeel van de middag: de tafelgesprekken over 

een zestal open vragen.
●	Wat	is	beeldende	kunst	in	de	openbare	ruimte?
●	Waarom	eigen	kunst	in	de	openbare	ruimte?
●	Voor	wie	is	de	kunst	in	de	openbare	ruimte	bedoeld?		
●	Wie	gaat	over	de	kunst	in	de	openbare	ruimte?
●	Waar	kan	kunst	in	de	openbare	ruimte?
●	Hoe	introduceer	je	kunst	in	de	openbare	ruimte?

De tafelgesprekken resulteerden in een achttal 
aanbevelingen.  
1 Kernwoord is betrokkenheid. 
2  Kunstenaar bepaalt in overleg de locatie. 
3  Leiden moet lef tonen door vertrouwen te geven aan  
 curator en kunstenaar. 
4 Zorg voor kwaliteit in al haar facetten.  
5 Urgentie, het werk moet als urgent , als relevant worden 
 ervaren en uitdagen tot interactie, tot vragen stellen, tot 
 aanraken.  
6 Bepaal met de curator bij wie het mandaat ligt. Wanneer 
 dat is vastgesteld moet je ook bij diegene het vertrouwen 
 leggen. Dat betekent dat soms keuzes gemaakt worden, 
 waar misschien niet iedereen het mee eens is. 
7 Functie curator. Maak duidelijke afspraken over het 
 mandaat van de stadscurator. 
8 Tijd. Leiden is enorm in beweging en er zit druk op de 
 ketel om kunst in de openbare ruimte een stevige impuls 
 te geven. Wees je bewust dat dat ook tijd kost!

Na	afloop,	in	de	wandelgangen,	werd	aan	een	aantal	
aanwezigen de vraag gesteld : Wat zou jij doen als je voor 
de	komende	jaren	stadscurator	was?		

Gespreksleider aan één van de tafels was Maredorp 
bewoner, beeldend kunstenaar Janine Melai.  Zij zou eerst 
een rondje maken langs die mensen die zich druk hebben 
gemaakt om kunst in de openbare ruimte te plaatsen. 
Daarna zou ze de wijk ingaan om het de bewoners te 
vragen en vervolgens de kunstenaars selecteren. 

Om te eindigen met de begingedachte 
van Wethouder Yvonne van Delft: 
‘Het wordt steeds drukker in Leiden. 
Met mensen, met woningen, met groen. 
Dan moet je ook  aandacht voor de 
openbare kunst hebben. Het gaat 
daarbij niet om wat ik mooi vind. 
Daarom hoop ik dat deze middag 
veel vragen worden beantwoord. 
Ik heb haast om Leiden 
mooier te maken!’ 

Half november verscheen deze  uitgave ter 
gelegenheid van het 65-jarig bestaan van de 
Leidse straatnamencommissie. 

Geschreven door Rudi van Maanen en 
Marijke Mooijaarts. In deze uitgave 

leest men over de geschiedenis van 
de Leidse straatnamen. Hoe kwamen 
en	komen	die	straatnamen	tot	stand?	
Wist u dat de Volresgrafte in  1355 
beschreven staat op de locatie van nu 
Langebrug?	Dat	de	verbinding	van	de	
oude stad naar het Hogeland aanvankelijk 
Marendorpssteghe heette en is vervangen 
door	Donkersteghe?	Of	in	de	14e	eeuw	
een grote ‘projectontwikkelaar’ Jan Vos, 
voorheen	schout	van	Maredorp	was.?	

Ook in 1392  de Bouwelouwensteeg en 
de Duizenddraadsteeg in 1395 worden 
genoemd als Boudijn Louwensoensteghe en 
M raets steghe, de spelling geeft duidelijk 
aan dat het oorspronkelijk om duizend raden 
en niet om duizend draden gaat!

Primavera Pers-184 pagina’s-ISBN 978-90-
5997-304-6 -winkelprijs € 19.90
 

ER ZIT GEEN DAK IN 
VERDRIET

STRAATNAMEN
IN LEIDEN

OP DE BOEKENPLANK, VERS VAN DE PERS  

SYMPOSIUM STATE OF THE PUBLIC ART 



KEN UW WIJK

Dit jaar gaat  de Ken-uw-wijkpuzzel over de stegen in Maredorp-de 
Camp. Weet u ze te vinden en te benoemen? Kijk vooral naar wat de 
horizon te zien geeft. Veel succes en een aangename wandeling. 

De redactie verwacht uw lijstje van de tien stegen graag voor 10 
januari 2020 via de e-mail: marepost@maredorp.nl.

Tijdens de nieuwjaarsborrel - 11 januari-worden twee winnaars 
bekend gemaakt, zij krijgen elk een VVV-bon van € 20.-  Over de 
uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
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BOERHAAVE 
TENTOONSTELLING 
NIEUWS
KOSMOS: KUNST EN KENNIS

De kosmos inspireert en fascineert wetenschappers 
en kunstenaars al eeuwen lang. Voor het eerst  komen 
Kunst & Kennis samen in geïnspireerde kunstwerken 
van Kandinsky en Brands naast historische topstukken 
als de Leidse Aratea , een middeleeuws manuscript 
met tekeningen van sterrenbeelden die al meer dan 
duizend jaar oud zijn naast de maanstenen van de 
Apollo 17 missie.  Gastconservator prof. dr Ewine van 
Dishoeck neem u mee op een verkenningstocht langs 
de maan, planeten en sterren. De objecten beslaan een 
breed spectrum van de kunst- en cultuurhistorie van de 
Romeinse tijd tot nu toe. 

Bezoek	een	mini-observatorium	of	maak	een	uniek	figuur	
op de maan. U heeft tot 15 maart 2020 de tijd.

HAARLEMMERSTRAAT: 
VRIJ BAAN VOOR 
VOETGANGERS
Regelmatig worden argeloze wandelaars in de 
Haarlemmerstraat	geconfronteerd	met	fietsers,	die	
niet bereid zijn om even af te stappen tijdens de uren, 
waarin niet alleen de Haarlemmerstraat, maar ook de 
zijstegen	voor	fietsers	verboden	gebied	zijn.	Waarom	
al die haast en waarom bijvoorbeeld niet gekozen voor 
een	alternatieve	fietsroute	door	de	Van	der	Werfstraat	
of	over	de	Oude	Rijn?	Niet	kan	ontkend	worden	dat	
de lappen tekst onder de verkeersborden, die het begin 
van het voetgangersgebied aanduiden, te omvangrijk 
zijn om in een fractie van een seconde te lezen. Wij 
hebben de gemeente daarop herhaaldelijk, tevergeefs, 
gewezen. Toch kan het blauwe bord, dat het begin van het 
voetgangersgebied aangeeft, voor geen enkel misverstand 
vatbaar	zijn.	Zo	af	toe	worden	fietsers,	die	desondanks	het	
fietsverbod	overtreden,	beboet.	Maar,	zoals	een	van	de	
handhavers ons liet weten, ‘dat is dweilen met de kraan 
open’.	Dus	fietsers	wacht	niet	op	een	boete,	maar	gun	de	
wandelaars in de Haarlemmerstraat de plek, waarop zij 
recht hebben!! 



WINNAAR
De wedstrijdwinnaar Jolanda Gaal heeft haar winkel 
geopend. De jury van het Centrummanagement Leiden 
bekroonde haar winkelconcept: het maken en verhuren van 
bijzondere kleding en sieraden; het geven van kreatieve 
workshops, teambuildingsactiviteiten en thema feestjes. 
Dit alles in samenwerking met andere Leidse ondernemers 
om elkaar kunnen versterken.  We wensen Jolanda een 
inspirerend begin toe !
Haarlemmerstraat 206
                 

NIEUW
Halverwege dit jaar heeft  Restella Parket zijn intrek 
genomen in het hart van Leiden. De parket speciaal zaak 
oogt in de nieuw showroom huiselijk ondanks de ruim 200 
voorbeeldpanelen! Roderick Piepenbrink en zijn team gaan 
voor het aanleggen van klassieke  eikenvloeren geplaatst 
visgraat met band en bies of het duurzame bamboe. Ook  
duurzame moderne varianten vloeren op maat behoort  tot 
de mogelijkheden. Samen met  u wordt de keuze gemaakt 
voor laminaat-, pvc-, of parket passen bij uw interieur. 
Begin met het voorwerk via www.Restella.nl te bekijken en 
maak daarna een afspraak.
Lange Mare 76 

DE ÉÉNARMIGE BOERIN

Sinds de opening van de winkel Going Nuts nu al weer 
één jaar geleden wacht  de Hollandsche Boerin geduldig 
in het bovenlicht op restauratie. Het fraaie houtwerk staat 
bloot in weer en wind : de natuur elementen hebben vrij 
spel . Je ziet dat haar rechterarm is afgebroken en het 
middel vertoont een grote barst. Nee, de eigenaar van het 
pand mag er niets aan doen om het verval tegen te gaan dat 
is weg gelegd voor de afdeling Monumenten-onderhoud 
van de Gemeente, zij zouden ook de oorspronkelijke 
kleuren aanbrengen. De oplettende lezer vult het verval 
in gedachten aan… Moedig blijft zij waken over  het 
assortiment lokale kaas-en bierproducten, biologische 
wijnen, noten en gedroogd fruit.
Haarlemmerstraat 56. 

                

WAX WIZARD IN LEIDEN
Sinds één jaar is eigenaresse Neda en haar 
schoonheidssalon niet meer weg te denken in de straat. 
In een ruime en goed geoutilleerde ambiance werkt zij 
professioneel aan de waxbehandelingen voor vrouwen.  
De achtergelaten berichten in het gastenboek zijn boven 
alle	lof	verheven:	-super	fijn	geholpen	–	Neda	stelt	je	op	je	
gemak waardoor de behandeling als prettig wordt ervaren- 
topper!	–	Ze	werkt	snel,	nauwkeurig	en	levert	kwaliteit.
Kijk vooral eens op www.waxwizard.nl 
Vollersgracht 14

ORANJE LICHT
De afgelopen weken 
is het u misschien 
opgevallen: de 
Hartebrug- of  
Coeliekerk baadde 
‘s avonds in een 
opvallend oranje 
licht. Dit licht  werd 
op 25 november 
jl. ontstoken door 
wethouder Marleen 
Damen in het 
kader van de 
actie ‘Orange the 
World’, gericht 
tegen geweld tegen 
vrouwen. Behalve de 
wethouder hoorden 
de belangstellenden 
ook stadsdichter Marianne van Velzen. 

Na de speeches werd gezamenlijk afgeteld, een stop-gebaar 
gemaakt tegen geweld en vervolgens het licht aangezet. 
Meer informatie is, ook nu nog, te vinden op 
www.orangetheworld.nl.

 

COLOFON
De Marepost is een 
kwartaaluitgave van 
Buurtvereniging Maredorp-de Camp in een oplage 
van 2100 exemplaren. Drukkerij Puntgaaf verzorgt de 
opmaak en het drukwerk. Huis aan huis verspreiding 
wordt door vrijwilligers gedaan.
Momenteel kan de  schrijversbrigade uitgebreid 
worden, neem via de mail contact op. 
Redactie: Nienke Branderhorst, Rien van Vliet, Lisa 
Schadde van Dooren. Copy voor de komende uitgave 
voor 25 februari 2020. Redactieadres: Vollersgracht 12, 
e-mail: marepost@maredorp.nl.
Website: www.maredorp.nl beheerd door Jaap Moggré.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Centraal nummer Gemeente voor alle vragen inzake 
Woonomgeving (afval, grofvuil) servicepunt Bouwen 
en Wonen, Parkeren  14 071
Klachten overlast horeca/evenementen 071 516 70 15
Klachten overlast Schiphol 020 601 55 55
Graffiti-meldlijn	 071 532 28 78
Politie (géén spoed) 0900 88 44
Politie bij nood 112
Wijkagent Willem van Egmond 06 505 61 410
Bureau Langegracht 071 525 88 65
Site telefoonnummers hulpverlening 
www.nuhulpnodighm.nl 
Site voor een probleem of idee voor de openbare ruimte 
www.verbeterdebuurt.nl 

BESTUUR BUURTVERENIGING MAREDORP-DE CAMP

Arthur Elias (voorzitter) Oude Rijn 88, 2312 HH
Nienke Branderhorst (secretaris) Vollersgracht 12, 
2312 VL-071 5 142 172
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

VARIA
Oproep: Wie, o, wie is in het bezit van de aller vroegste 
edities van de Marepost. Deze moeten zo’n 50 jaar geleden 
in stencil vorm zijn uitgegeven. Van af 3 april 1974 zijn de 
uitgaven op onze site te zien. Helaas het prille begin ontbreekt. 
De redactie wil graag in contact komen met bezitters van 
de vroegste edities om ons archief zo compleet mogelijk te 
maken. Indien u over deze eerste uitgaven beschikt, zouden 
we deze graag inscannen voor onze website. Graag contact 
opnemen via de mail van het secretariaat@maredorp.nl

Vuurwerkvrije binnenstad
De Leidse binnenstad  viert oud en nieuw vuurwerkvrij. 
Voor de komende oud en nieuw heeft Leiden weer aan 
aantal vuurwerkvrije zones. Dit jaar is de binnenstad 
toegevoegd aan de lijst met vuurwerkvrije zones. Andere 
vuurwerkvrije zones zijn de Leidse parken, de openbaar 
toegankelijke  gebieden rondom de Oostvlietpolder en 
rondom Dierenasiel Stevenshage (Kenauweg).

Waarom een vuurwerkvrije binnenstad?
Onveilig, illegaal of onjuist gebruik van vuurwerk leiden 
rond de jaarwisseling tot grote veiligheidsrisico’s. Ook 
in de binnenstad. Bovendien is de binnenstad kwetsbaar, 
door de grote hoeveelheid historische monumenten. 
Geen vuurwerk in de binnenstad betekent volgens de 
burgemeester minder gevaar, schade en overlast voor 
mens en dier.  Het gebied binnen de singels is daarom 
toegevoegd aan de lijst van de  vuurwerkvrije zônes.


