
VAN DE VOORZITTER
Buurtvereniging Maredorp-de Camp bestaat dit jaar 45 jaar. We zouden dit feit deze 
zomer op feestelijke wijze gevierd hebben. Helaas stak het coronavirus hier een 
stokje voor. Het is op dit moment ook nog steeds niet mogelijk om met veel mensen 
bijeen te komen. Van festiviteiten rondom ons 9e lustrum zal dan ook dit jaar geen 
sprake kunnen zijn. Ik ben zelfs bang dat in januari 2021 de situatie nog niet zo 
genormaliseerd is dat we in Scarlatti onze traditionele nieuwjaarsborrel kunnen 
houden. Geen feest, maar toch ligt een dubbeldik nummer van de Marepost voor u. 
Hoe zit dat? We wilden de 50e jaargang van de Marepost (onze krant was er immers 
eerder dan de vereniging) toch niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Vandaar dat de 
keus is gemaakt om in een van de nummers van de 50e jaargang een selectie van 
oude artikelen te plaatsen. Zo zou in een oogopslag te zien zijn welke veranderin-
gen de Marepost in de loop der tijd had ondergaan. Bij het doornemen van oude 
Mareposten bleek echter dat er dit jaar eigenlijk niet sprake was van de 50e, maar 
pas van de 49e jaargang. Het eerste nummer van 1993 had namelijk als aanduiding: 
’22e jaargang nummer 1’, maar het tweede nummer van dat jaar ‘23e jaargang, 
nummer 2’. Zo startte vervolgens in 1994 de 24e jaargang. Ofschoon er dus dit jaar 
rekenkundig sprake is van een 49e jaargang van ons verenigingsblad hebben we ons 
door deze grappige ontdekking niet uit het veld laten slaan. Wij houden ons bij de 
nummering die in 1993 is ingezet. Ik wens u dan ook veel nostalgisch leesplezier bij 
het feestelijk nummer ter gelegenheid van de ‘50e jaargang’ van de Marepost..

A WORD FROM MAREDORP’S 
CHAIRPERSON
This year Maredorp-de Camp celebrates its 45th anniversary. The festivities were 
all planned for this summer. But then the Corona virus reared its ugly head. It is 
still not possible to gather in large groups of people. Which means there will not 
be any festivities for our 9th lustrum at all this year. I sincerely doubt even that by 
January 2021 the situation will have normalized to such an extent that we can hold 
our traditional New Year’s drinks party in Scarlatti. No parties unfortunately then, 
but we do proudly present this double-sized issue of the Marepost. Why? Because 
we didn’t want to let the 50th year of our Marepost go unnoticed (remember, the 
Marepost existed a few years before the neighbourhood association itself was 
created). We choose to celebrate by placing a selection of old articles in one of 
the issues of this 50th year. This way, it will be possible to see at a glance what 
changes the Marepost has undergone over time. However, when we were looking 
through all the old Marepost volumes it turned out that this year was not actually 
the 50th but only the 49th year. The first issue of 1993 had the designation: ’22nd 
year, number 1’, but the second issue of that year was labelled ‘23rd year, number 
2’. The 24th year started in 1994, and so on to the present day. Technically 
speaking, this year is then the 49th year of our association magazine, but we have 
not let ourselves be discouraged or dissuaded by this rather funny discovery. We 
stick to the numbering that was created way back in 1993. I therefore wish you all 
a lot of nostalgic pleasure reading this festive issue on the occasion of the ‘50th 
year’ of the Marepost.

Arthur Elias

ONS DOEL
Hoog boven straatniveau is bij Van der Werfstraat 25 de gevelreclame van broodbakkerij 
Ons Doel te zien. Deze bakkerij had zich georganiseerd in een coöperatie. Die 
bedrijfsvorm was in de 19e eeuw een populaire manier voor de gewone bevolking om 
zich te organiseren. In een Nederland met lage lonen en hoge prijzen bleek deze vorm van 
zelforganisatie uitstekend geschikt om het economisch heft in eigen handen te nemen. 

Bij een coöperatie stond namelijk niet de winst maar het belang van de leden voorop. 
Door heel Nederland werden coöperaties opgericht waardoor de arbeiders toch voldoende 
levensmiddelen en andere producten konden kopen. Coöperaties droegen zo bij aan 
de emancipatie van de arbeiders. Broodbakkerij Ons Doel was echter volgens haar 
statuten neutraal; de coöperatie mocht zich op geen enkele wijze mengen in politieke en 
maatschappelijke strijd. Maar ook bij Ons Doel stond de winst niet voorop: zo voerde Ons 
Doel samen met twee andere coöperatie in 1948 in een reclame in de Leidse Courant de 
slogan ‘Niet voor het gewin, maar voor het gezin!’

De vereniging werd in 1905 opgericht en zij betrok in 1906 het pand aan de Van der 
Werfstraat 25 dat voor dat doel flink verbouwd werd. De bijbehorende winkel was 
gevestigd in Haarlemmerstraat 184. De vereniging had een zeker sociaal karakter 
richting haar werknemers. Zo was ’s nachts werken verboden, hadden de arbeiders een 
minimumloon en was er een maximum aan het aantal te werken uren (hoeveel is overigens 
niet bekend). 

De coöperatie liep goed tot aan de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog gingen de zaken 
minder. Men probeerde het nog met andere producten zoals kleding en huishoudelijke 
artikelen maar dat mocht uiteindelijk niet baten. Begin jaren ’60 werd de coöperatie  
ontbonden

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 óf  voor vijf jaar € 30.- overmaken. 
Wilt u per e-mail zich aanmelden met uw naam en adres. Via de web-site met het 
aanmeldformulier opgeven is ook mogelijk.  
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.-per year , please send 
us your name and address by e-mail: secretariaat@maredorp.nl.  

IBAN: NL53INGB 000 339 75 58

In deze Marepost treft u een 
bijzondere bijlage, zie voorwoord 
van de voorzitter. Heel vrijwillig 

kan de lezer een kleine actie 
ondernemen om iets te beleven van 

feestvreugde (werd vroeger veel 
gedaan op feestjes) nu de Marepost 

50 jaar bestaat.  



REACTIES VANUIT DE BUURT OP 
HET PARKEERBELEID IN LEIDEN
In de Marepost van juni 2020 schreef ik een stukje over 
de parkeervisie van het College van B&W van Leiden. 
En dan is het leuk dat er vanuit verschillende kanten 
reacties komen van buurtbewoners. Ik heb de meest 
essentiële opmerkingen al doorgespeeld naar mijn politieke 
contacten, maar dat is onvoldoende. Ik zal actief toezien op 
alle deelplannen, die nog zullen volgen. En als u met mij 
de oren en oren wilt zijn van onze buurt, dan kunnen we 
beoogde verbeteringen met elkaar nastreven.

Enkele belangrijke opmerkingen:
●  Er is al een stevige verandering gaande m.b.t. de 
  transitie van benzine/diesel naar elektrisch rijden. 
  Maar de gemeente zou nog meer nadruk kunnen leggen 
  op het stimuleren van het gebruik van: de elektrische 
  scooters; voorlichting over het start-stop systeem bij 
  auto’s; en elektrische buitenboordmotoren bij sloepjes ed.
●  De problematiek van fiets-parkeren krijgt bij de 
  gemeente al veel aandacht. De lezers van Marepost 
  ondersteunen dat beleid, waarbij extra inzet op 
  “flexibele parkeervoorzieningen voor fietsen” wordt 
  aangemoedigd. Maar het fiets-parkeren blijft een lastig 
  vraagstuk. Dit omdat de toename van fietsen sterk wordt 
  gestimuleerd, maar dat de ruimte voor extra 
  voorzieningen in het centrum nu eenmaal beperkt 
  zijn. Dat neemt niet weg dat er met meer voorlichting 
  en ondersteuning met behulp van stewards er best een 
  slag gemaakt kan worden. 

●  De herinrichting van de Kaasmarkt roept ook 
  wisselende reacties op. Vergroening vindt men 
  belangrijk, maar er is ook oog voor de noodzakelijke 
  woningbouw in de stad. De urgentie voor 
  starterswoningen en sociale huurwoningen is hoog. 
  Overigens is er op basis van recente plannen van de 
  gemeente voor De kaasmarkt een Werkgroep 
  Kaasmarkt Park gestart met de intentie om zelf als 
  buurt een (beter) plan te ontwikkelen. Blijf dat vooral 
  volgen!
●  Voor het noodzakelijke vrachtverkeer lijkt de enige 
  oplossing om met kleinere vrachtwagens in een hogere 
  frequentie de bevoorrading van winkels te verzorgen.
●  Het parkeren van de auto’s van buurbewoners zou in de 
  toekomst wel eens iets gemakkelijker worden, omdat 
  het betaald parkeren in het centrum mogelijk niet meer 
  kan. Alleen nog parkeren voor vergunningshouders. 
  Dus geen bezoekers en toeristen met de auto langs 
  de gracht, maar in de parkeergarage. Maar het zeker 
  ook een idee, om, indien de parkeergarages niet 
  optimaal benut worden door bezoekers, dat bewoners 
  ook meer gebruik van de parkeergarages kunnen maken 
  tegen een gereduceerde prijs. Ook weer een kleine 
  bijdrage in het autoluw maken van ons mooie centrum.

Dit waren de belangrijkste reacties.
Ik blijf het op prijs stellen als u met nieuwe inzichten komt. 
Samen maken we de stad immers mooier!  
Aloys van Rest (aljovanrest@gmail.com)

Op maandag 27 juli waren de buurtbewoners, Mirjam, 
Henk en Aloys op het Runderplein gestart met het 
bestrijden van het onkruid. Door de vele regenval in 
juli was het behoorlijk ruig geworden. En ook tussen de 
straatklinkers was het onkruid omhoog geschoten.
We zouden daarin vandaag eens even verschil gaan maken!
Mirjam was in het park al gestart met het onkruid tussen de 
planten te verwijderen en Aloys was zojuist de strijd gestart 
tegen het onkruid tussen de straatklinkers.  Henk nam de 
hark en veegde al het blad samen. Het zou een hele klus 
worden. 

Maar ………. daar had de gemeentereiniging blijkbaar 
andere ideeën over! Uit de Schagensteeg verscheen de 
gemotoriseerde onkruidverdelger van openbare werken, 
alsmede 2 collega’s, die met handmachines lopend ook 
de kleine hoekjes konden bereiken. Wij zochten contact 
met hen en vroegen hen om samen met ons het hele plein 

eens grondig aan te pakken. Binnen een goed uur was na 
eendrachtige samenwerking, het Runderplein weer
 fris, mooi en schoon.

De medewerkers van openbare werken werkten 
enthousiast en stelden de samenwerking met de 
bewoners erg op prijs. En zo keek eenieder na 
2 uur hard werken vol tevredenheid naar het 
fraaie Runderplein. Een goede reden om de harde 
werkers samen op de foto te zetten. De buurt kan 
met elkaar weer genieten van ons prachtige plein. 

Een zichtbare bevestiging van de goede 
samenwerking tussen gemeente Leiden en 
de  bewoners aan het Runderplein.

Aloys van Rest

ONTWIKKELINGEN OP 
DE KAASMARKT: EEN 
BURGERINITIATIEF

Op 18 juni heeft de gemeenteraad een Programma 
van Stedenbouwkundige Eisen Kaasmarkt 
goedgekeurd. In dit Programma van Eisen zijn de 
voorwaarden vastgelegd voor de herinrichting van 
de Kaasmarkt. In dit document is helaas bijna niets 
terug te vinden van de wensen, die door Maredorp-
de Camp samen met wijkvereniging Pancras-West 
richting gemeente herhaaldelijk naar voren zijn 
gebracht. 

Wat waren de standpunten van de buurtverenigingen? 
Deze zijn in vijf punten samen te vatten. De Kaasmarkt 
moet bovenal een groen plein zijn in onze ‘versteende’ 
stad. Geen bezwaar tegen de voorgestelde bebouwing 
op de hoek van de Kaasmarkt/Middelweg. De 
gebruikers van de Kaasmarktschool moeten een reële 
kans krijgen om de school als cultureel centrum te 
behouden. In tegenstelling tot de gemeente wijzen de 
buurtverenigingen de bouw van grachtenpanden aan 
de Oude Rijn van de hand. Zowel bebouwing vanaf 
de kant van de Hooigracht, als in het verlengde van 
de Koppenhinksteeg vinden Pancras en Maredorp 
ongewenst als strijdig met het uitgangspunt: ‘Geen 
verstening, maar vergroening van de stad’. Van de 
huidige groen-linkse meerderheid in de gemeenteraad 
hadden we vanzelfsprekend een ‘groenere’ opstelling 
verwacht dan nu is gebleken.

De gemeenteraad heeft nog wel de mogelijkheid 
geboden om met een alternatief te komen voor het 
plan om een aantal stadsvilla’s te bouwen vanaf de 
Hooigracht. Om dit alternatief vorm te geven heeft zich 
een werkgroep Burgerinitiatief Kaasmarktpark gevormd, 
bestaande uit drie bewoners van Pancras-West (Sam 
Messiaen, Foppe van Rees Vellinga, Philip Spinhoven) 
en drie afkomstig uit Maredorp-de Camp (Arthur Elias, 
Thomas Erdbrink, Aloys van Rest). De werkgroep 
heeft besloten zich niet te beperken tot het ontwikkelen 
van dit alternatief, maar een ontwerp te maken voor 
een geheel (groen) plein. Twee externe deskundigen 
op het gebied van stedenbouw en planologie  zijn als 
adviseur aan de werkgroep verbonden. Ook krijgt 
de werkgroep ondersteuning van de Stijlgroep, een 
Rotterdams architectenbureau, dat gespecialiseerd is 
in landschapsarchitectuur. Naar verwachting zal eind 
september een plan gereed zijn.

OPGESCHOOND!



50 JAAR WONEN 
ACHTER DEZE DEUR
Nee, ik heb nooit moeten wennen om hier te wonen. 
Mijn oma woonde in een huisje op de Volmolengracht 
en als kleine meid kwam ik daar vaak. Het huisje staat er 
ook nog, nummer 1, daar heeft Hans van Dam, directeur 
Schouwburg gewoond,  hij gaf het de naam  Nora (of het 
poppenhuis van de toneelschrijver Ibsen). We woonden als 
gezin in het Havenkwartier dat was een heel stuk lopen.  
Nu sta ik even stil bij het feit dat ik vroeger al langs mijn 
huidige huis heb gelopen! De Langegracht was ook nog 
open. Aan de hand van het gekleurde water kon je zien wat 
voor verfkleur in de fabrieken die dag gebruikt werd. De 
gracht werd in 1965 gedempt. 

O ja, wanneer de brug open moest  voor de beurtvaart 
op de Oude Vest ging de brugwachter per fiets vanaf  
de Groot Havenbrug naar de Pauwbrug om vervolgens 
-Marebrug-Janvossenbrug—Turfmarktbrug te openen. Hij 
moest eerst de bomen dicht doen om het verkeer tegen 
te houden, met een draaisleutel de brugdelen om hoog 
draaien, wachten tot de schuit gepasseerd was, direct de 
brugdelen naar beneden laten gaan- bomen omhoog -direct 
op de fiets naar de volgende brug.

In het huis naast mij was toen een schoenmaker 
gevestigd, hij zat achter een tafel voor het raam; dat was 
niet de enige winkel. Toentertijd -uit mijn hoofd- tel ik 
twee sigarenzaken, drie slagers, twee groenteboeren, 
een snoepwinkeltje. En de lorrenboer Palm. Op de 
hoek van de Oude Vest en Vollersgracht de zaak met 
benodigdheden voor zeilboten. En vergeet niet het 
aantal cafés in de Janvossensteeg. Ik heb de katholieke 
meisjesschool zien afbreken, nu staat daar het Pelikaan 
studentenflats complex. Toen het terrein braak lag heb 
ik kleine voorwerpjes uitgegraven, kijk hier is een klein 
kandelaartje en dat is gedateerd uit de 16e eeuw. Altijd 
interesse gehad en gehouden in archeologie.

Het uitzicht op de 
Oude Vest is niet echt 
veranderd. Door de tijd 
heen werden er meer 
auto’s geparkeerd, 
meer fietsen gestald 
tegen de bomen, er 
waren toen nog geen 
hekjes omheen. Ook 
het aantal bootjes dat 
door de gracht voer is 
veranderd: de kleine 
pieremachochels 
met de vissers 
en hun hengels  
naar grote sloepen. En de  lantarenpalen zijn 
vernieuwd. Vind niet dat ze erg veel licht geven. Ook zie 
je geen wasrekjes  voor de deuren, dat was toen gewoon. 
Ook het aantal kinderen in de Van der Werfstraat, daar 
was een speelveldje, is minder geworden, er wordt minder 
gespeeld op straat of stoep. Ja, dat was de tijd dat de 
Hooglandsekerkgracht school nog in gebruik was en het 
badhuis in de Van der Werfstraat! Eén keer in de week ging 
de klas daar badderen en de kids kregen een stukje zeep en 
een handdoek mee onder leiding van een aantal moeders 
die toezicht hielden. Altijd dezelfde moeders, eigenlijk de 
voorlopers van wat nu de  vrijwilligers zijn, zij kwamen uit 
de buurt, die kende je en deelde je veel. 

Denk opeens aan Leidse Kees, de zanger van het 
(Leidse)levenslied, die woonde hier om de hoek in 
de  Grevenstraat. Soms kon je mee genieten wanneer 
het  raam openstond, hij was werkzaam bij de 
Broekenspecialist, die zaak is er net er mee opgehouden. 
Die leegstand is wel treurig in de Haarlemmerstraat.
Al met al is het heerlijk wonen, je bent zo verknocht 
aan je huis, zou voor geen geld willen ruilen. Ik wens de 
buurtvereniging alle goeds toe, ben ook één van de eerste 
leden. 

Janny

In het weekend van 26 en 27 september 
2020 vindt in Leiden de jaarlijkse 
Kunstroute plaats. Bezoekers kunnen 
ateliers van meer dan 150 professionele 
Leidse beeldend kunstenaars en 
kunstinstellingen bezoeken op locaties 
verspreid over de stad. Ook onze wijk 
kent een aantal deelnemers, waarvan 
we er twee uitlichten.

Gérardine Sep heeft haar Atelier sinds 
een aantal jaren in de Clarensteeg 5. 
Hier is ze werkzaam als overwegend 
abstract schilder. Tijdens de kunstroute 
exposeert ze een diversiteit aan 
vrij werk. Tevens kan de bezoeker 
kennis maken met schilderwerk en 

grafiek die zij tijdens haar verblijf in 
Tequisquiapan (Mexico, maart 2020), 
heeft gemaakt. Drie vrouwelijke torso 
sculpturen zijn in glas uitgewerkt 
volgens de “verloren was methode” 
(cire perdue). De glazen dames zijn 
massief, zeer intens van kleur en te zien 
in het Atelier van Gérardine. https://
www.gerardinesep.com/

Galerie BeeldƧchoon is een popup-
galerie op de Haarlemmerstraat 
73b. Met dit project, dat al ruim vijf 
jaar loopt op wisselende locaties, 
proberen een flink aantal 
kunstenaars leegstaande 
panden op te vullen 
met kunst, het liefst in 
het centrum van Leiden. 
Op die manier kan het 
winkelend publiek ook 
tussendoor van kunst 
genieten. Er wordt steeds 
gewisseld van kunstenaars. 
Er is daardoor een grote 
verscheidenheid aan kunst 
in verschillende stijlen te 
zien . Een aantal leden van 
de Galerie, waaronder 

Niels Oostrum en Wilma Marks, 
doen ook dit jaar weer mee aan 
de Kunstroute. https://www.
galeriebeeldschoon.nl/

Paper Poetry by Pink & Peter slaat 
deze Kunstroute noodgedwongen 
over vanwege de verbouwing van hun 
woonhuis/atelier aan de Koddesteeg. 
Wel is er een nieuw werk van Pink 
Meltzer te zien in De Lakenhal als 
onderdeel van het project Articipation 
van Roos Tulen (genomineerd voor 
de Hermine van Bers Beeldende 
Kunstprijs 2020).
https://www.lakenhal.nl/

Peter Visser

DRESS FOR SUCCESS: 
GOED GEKLEED 
NAAR EEN NIEUWE 
BAAN
Onze wijk kent een 
nieuwe bijzondere 
kledingwinkel. 
Onlangs heeft Dress 
for Success Leiden 
in de Janvossensteeg 
65-71 haar deuren 
geopend. In deze winkel 
krijgen mensen met 
een kleine beurs èn 
een sollicitatiegesprek 
voor de boeg een dosis 
zelfvertrouwen mee 
door een persoonlijk kledingadvies en kosteloos een 
representatieve set kleding.

In januari dit jaar verhuisde Dress for Succes van de 
Beatrixstraat naar de Janvossensteeg, naar het pand 
waar eerst Sjaak’s Hobbyshop gevestigd was. In stilte 
bereidden de vrijwilligers van “Dress”, zoals zijzelf 
hun winkel noemen, de opening voor. Inmiddels, nu 
de winkel gelukkig weer open kan, hebben de eerste 
klanten op deze nieuwe locatie sollicitatiekleding 
aangemeten gekregen.

Dress for Success is een van oorsprong Amerikaanse 
non-profit organisatie die inmiddels in 24 landen 
vestigingen heeft. Zij helpt mensen met een 
minimuminkomen goed voorbereid en verzorgd voor de 
dag te komen op hun sollicitatiegesprek om zo de kans 
op werk en economische onafhankelijkheid te vergroten. 
Niet alleen biedt Dress for Success de juiste kleding 
maar haar vrijwilligers helpen ook met het verbeteren 
van de presentatie en uitstraling. En met succes want 
blijkens de cijfers vindt ongeveer 60% van de klanten 
van de winkel in Leiden binnen enkele maanden een 
baan. “Onze getrainde en ervaren vrijwilligsters weten 
precies welke kleding bij iemand past en bij de baan 
waarvoor iemand gaat solliciteren”, aldus Hester Dijk, 
bestuurslid en PR-functionaris. “We zien dat deze 
gepaste kleding iemand vol zelfvertrouwen de deur 
doet uitgaan, wat de kansen op succes bij solliciteren 
vergroot.”

Dress for Success Leiden bestaat nu ruim 10 jaar. Haar 
klanten komen uit de hele Leidse regio. Zowel bedrijven 
als particulieren doneren kleding. Hester Dijk: “We 
hebben vooral baat bij kleding die geschikt is voor 
sollicitaties. Waar we behoefte aan hebben, wisselt 
wel eens, afhankelijk van wat er is uitgereikt of nog 
op voorraad is. Op dit moment, mede door Corona, is 
er genoeg, maar uiteraard kunnen mensen bellen om 
te vragen of er kleding nodig is of om een afspraak te 
maken voor aflevering.”  

KUNSTROUTE LEIDEN

Een portret van Wilma Marks bij 
Galerie BeeldƧchoon

Een abstract werk van Niels 
Oostrum bij Galerie BeeldƧchoon

Gérardine Sep in haar Atelier aan de Clarensteeg

Meeneem(t)huis van Pink Meltzer in De Lakenhal



WATER TAPPEN  
Medio juli heeft Dunea, drinkwaterleverancier, één van 
de eerste openbare watertaps in de Leidse binnenstad 
geplaatst. Primaire geachte is een bijdrage te leveren 
aan minder zwerfplastic: het eigen flesje vullen op elk 
moment van de dag. In de komende weken is Dunea van 
plan meer van zulke watertaps te plaatsen op Garenmarkt, 
Lammermarkt en drie plekken aan de Singelroute.

STILLE ONTHULLING
Opeens was het moment daar: de vernieuwde gevel van het 
C&A-pand was zichtbaar geworden. Het pand heeft nu een 
moderne klassieke uitstraling. Zonder meer een facelift voor de 
Haarlemmerstraat. (Zara kan zich spiegelen over enige tijd). 

! 

ZWERFAFVAL
In de afgelopen Coronatijd gespot: magneethengelen in de 
gracht. Ook een manier om de gracht te ontdoen van vuil, 
en vooral van fietskarkassen. Mocht je tegen het zwerfafval 
van de straat in actie willen komen:  via een mail naar 
aandeslag@leiden.nl kan je een knijper in huis halen! Wel 
naam en telefoonnummer vermelden, dan word je gebeld 
voor een contactloze bezorging.

HISTORISCHE LEIDSE 
FOTO’S OP DIGITALE KAART
Op zoek naar historische foto’s van onze wijk of je eigen 
staat? De beeldbank van Erfgoed Leiden kan je wellicht 
helpen. Via een digitale kaart op de website van Erfgoed 
Leiden en Omstreken is zoeken heel eenvoudig en 
overzichtelijk. Kijk op https://www.erfgoedleiden.nl/erfgoed-
kaart/experimenten/beeldbank-op-de-kaart Door het klikken 
op het bolletje en vervolgens op de straatnaam worden alle 
afbeeldingen getoond plus een kaartje met panden in de straat. 
De panden zijn aanklikbaar om alle foto’s van dit huis te zien. 
Hier komen de gegevens uit het archief, de basisadministratie 
adressen en gebouwen (BAG) en Wikidata samen.

MUZIEK IN DE MAREKERK: 
CONCERTEN EN 
ORGELCONCERTEN 
Zaterdag 26 september Orgelconcert -Henk Gijzen-
Zaterdag 31 oktober Requiem Mozart
Solisten en koor Bredero Consort o.l.v. Henk Gijzen
m.m.v. Anton Doornhein- orgel 
zaterdag 28 november Peter Ouwerkerk
aanvang 16.00 uur Toegang vrij (collecte)

Bij het ter perse gaan van deze uitgave is niet bekend
 óf 31 oktober wordt uitgevoerd  i.v.m. Covid-19

COLOFON
De Marepost is een 
kwartaaluitgave van 
Buurtvereniging 
Maredorp-de Camp in een 
oplage van 2000 exemplaren. 
Puntgaaf drukwerk 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 en Rien van Vliet, 
verder werkten mee: Lisa Schadde van Dooren,   
GanzenVeer, Peter  J. Visser. Copy voor de komende 
uitgave voor 2 november. 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 50 56 14 10
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, tel.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

KEN UW BUURT!

Een van de stegen die genoemd wordt in de Stegenpuzzel 
is de Legewerfsteeg. Een werf? Leeg, in een steeg? Daar 
wil ik het mijne van weten en ik besluit er een kijkje te 
gaan nemen. Wie weet, misschien vind ik er nog iets, een 
aanwijzing ofzo, die de naam van de steeg verduidelijkt?  

De Legewerfsteeg verbindt, ter hoogte van de tabakswinkel 
‘Het Valutahuis’, de Haarlemmerstraat met de 
Vanderwerfstraat. Door zijn breedte krijg ik eerder het gevoel 
in een straat dan in een steeg te staan. Terwijl ik om mij heen 
speur is er, helaas, niets dat mij ook maar in de verste verte 
doet denken aan een werf, laat staan aan een lége werf. Het 
enige dat ik vind is de op het straatnaambordje toegevoegde  
tekst:  ‘Naar braakliggende werf’… 
Alsof dát opheldering geeft. 

Dat doet het natuurlijk niet maar het wakkert wel mijn 
nieuwsgierigheid aan naar de oorsprong van deze naam op 
zoek te gaan. En zo kom ik weer terecht bij de archieven en 
het boekje ‘Langs Leidse Stegen’ van Tanneke Schoonheim. 
De Legewerfsteeg kent een lange geschiedenis maar ik zal 
proberen het kort te houden zonder de werkelijkheid al teveel 
te verbasteren.

De Legewerfsteeg heette tot het eind van de 17e eeuw 
Craeyevangersteeg. Het was een smal watersteegje naar 
de Maredorpse Achtergracht (nu Vanderwerfstraat) waar 
je via een bruggetje overstak naar het stuk grond tussen 
de Achtergracht en de Oude Vest. Daar vind je nu het 
studentencomplex De Pelikaanhof, maar toen was het een 
wijkje met woon- en  bedrijfspanden. 

Een van die bedrijven was de zeemtouwerij van Pieter 
Adriaenszoon. Daar werd op de zeemtouwerswerf - we 
zouden het nu geen werf maar bedrijfsterrein noemen - van 
dierenhuiden heel dun en soepel leer gemaakt: zeemleer. 
Die Pieter, een gewiekst handelaar in huiden en bont, wilde 
zijn naam verbinden aan zijn bloeiende bedrijf en noemde 

zich voortaan Pieter van der Werf. (Jawel, we hebben het 
over dezelfde Van der Werf die als Leids burgemeester 
beroemd werd met zijn opofferende speech tijdens de 
Spaanse bezetting. Maar dat is een ander verhaal.)

De erven van burgermeester Van der Werf hebben een deel 
van de grond langs de Craeyevangersteeg overgedragen 
aan de stad Leiden. Waarschijnlijk was de zeemtouwerij 
toen niet meer in gebruik en bleef de werf leeg. Ziedaar: … 
de Legewerfsteeg!

GanzenVeer
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Van de redactie

De dagen worden korter en de tem-peraturen dalen licht. Eerste teke-nen dat de zomer nu toch echtvoorbij is. Een enkeling gaat mis-schien nog verlaat op vakantie,maar de meesten van ons hebbende vakantiefoto’s inmiddels opge-borgen en bevinden zich weer in dehectiek van alledag. Echter, wij vande redactie kijken nog graag eventerug op de zomerborrel van 20 junijongstleden. Het is al weer eenpoosje terug, maar ons staat hetnog helder voor de geest. De weer-goden waren ons uiteindelijk goedgezind, de opkomst was goed ende kinderen uit de buurt hadden hetnaar hun zin. Wat ons betreft washet een geslaagde middag op hetmooi gerestaureerde Vrouwenkerk-plein, zoals u ook op de foto’s opdeze pagina kunt zien.

In de vorige uitgaven van DeMarepost heeft u verschillende op-roepen gezien waarin het bestuurvroeg om nieuwe leden. Hierop zijneen aantal reacties geweest. In eenextra ingelaste ledenvergaderingzullen maarliefst drie nieuwe be-stuursleden worden benoemd. Hetbestuur is hier erg blij mee en in devolgende Marepost stellen de nieu-we leden zich graag aan u voor.Verder valt te lezen dat de wijkweer bol staat van diverse (bouw)activiteiten. Zo is er een nieuweversie van het Aalmarktplan gepre-senteerd en heeft men voor hetzogeheten Rijnlandblok een be-stemming gevonden. Na een ge-slaagde monumentendag staat ookhet Museumweekend weer voor dedeur en natuurlijk wordt ook dit jaarop 3 oktober het Leidens Ontzetherdacht en gevierd. Met als thema‘The American Dream’ belooft diteen uitbundig feest te worden. Ookin de herfst is er dus weer van alleste beleven in en om onze wijk. Na-mens de redactie wens ik u danook veel (lees)plezier!

Esther Moonen

- UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING -donderdag 22 oktober 2009

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij U uit voor een extra ledenvergadering, op donderdag 22

oktober 2009 op de OUDE RIJN 10, aanvang 20.00 uur. De reden hiervan

is, de benoeming van drie nieuwe bestuursleden. 
Het zijn:

Arthur Elias Oude Rijn 88
voorzitter

Agna Zonderop Dolhuissteeg 2
algemeen lid

Lilian Bezemer Vollersgracht 40/42 algemeen lidAgenda
-Bestuurssamenstelling, benoeming van de drie nieuwe bestuursleden
-Rondvraag

Met vriendelijke groet,Het Bestuur van Buurtvereniging Maredorp

Bericht uit Spanje
Het is nog lang niet zover, maarSinterklaas heeft ons nu al latenweten, dat hij ook dit jaar weer eenbezoek zal brengen aan onzebuurtvereniging. Hij vond het devorige jaren zo gezellig dat hij ookdit jaar graag weer langs komt. HetSinterklaasfeestfeest zal gehoudenworden op zondag 29 novembervan 14.00 tot 16.00 uur in Buurt-centrum de Pancrat, gelegen aande Middelstegracht op nummer 85.Wij hopen dat u deze datum alvastin uw agenda noteert. In de volgen-de Marepost volgt meer informatieover dit gezellige familiefeest, in-clusief aanmeldformulier.

Leiden beleeft The AmericanDream
door Esther Moonen

3 oktober aanstaande zal Leiden‘The American Dream’ beleven.Leidens Ontzet, het feest waarbijwe jaarlijks herdenken dat Leidendoor de Geuzen werd bevrijd vande Spanjaarden, staat dit jaar ge-heel in het teken van de droom dievelen nastreven: vrijheid en gelijkekansen voor iedereen. Niet heeltoevallig, want ware het niet datprecies 400 jaar geleden de PilgrimFathers om deze reden neerstre-ken in Leiden. Ook de ontdekkingvan New York - de stad waarNederland de grondlegger van is -werd precies 400 jaar geledengesticht (zie ook het aansluitendeartikel over ‘de Holland Society ofNew York’ op pagina 4 van dezekrant). 

Reden te meer dus voor een heusAmerikaans feestje in onze eigenSleutelstad. Het thema komt in di-verse onderdelen van het program-ma terug. Zo krijgt het minikoraaleen Amerikaans tintje onder leidingvan K&G3 en ook de Pleintaptoeop de Garenmarkt doet Ameri-kaans aan  met een optreden vande Beatrix’ Drum & Bugle Corps.De herdenkingsdienst in de Pie-terskerk staat dit jaar in het tekenvan de Pilgrim Fathers en heeft

daarbij als thema ‘Plaatsen omnaar terug te keren’. Maar in deGrote Optocht zal het thema vanhet jaar toch het allerbest naar vo-ren komen. Als we de feestwijzermoeten geloven belooft het eenspetterende optocht met veel mu-ziek, sport en show, gebracht op ty-pisch Amerikaanse wijze. Dat wilzeggen: uitbundig, optimistich en‘over the top’. Op 21 september istevens de eerste 3 oktober feest-krant verschenen. De krant heeft

niet alleen als doel om de voorprette vergroten. De 3 oktober vereni-ging wil hiermee ook proberen omnieuwe leden te werven. De fullcolour krant is inmiddels huis-aan-huis verspreidt en staat boordevolinformatie over de viering van 3 ok-tober, zowel anno 2009 als in vroe-gere tijden. Kijk voor meer informa-tie over de 3 oktober-vereniging, de3 oktober-viering en natuurlijk hetcomplete programma op de websi-te www.3october.nl

20 juni 2009
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- UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING -

DINSDAG 10 MEI 2016

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering op

dinsdag 10 mei 2016 in het Elisabeth Gasthuishof, Ceaciliastraat 27.

Aanvang 20.00 uur. Voorafgaand aan de vergadering, vertelt Hanna Verhoef

iets over de Leidse Lakenindustrie. 

Agenda

*KORT VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING VAN 19 MEI 2015

*MEDEDELINGEN

*FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 EN KASCONTROLE 

*JAARVERSLAG 2015

*BESTUURSSAMENSTELLING

*RONDVRAAG

Het financieel jaarverslag en het jaarverslag 2015 staan op pagina 3 en 4.

HET BESTUUR

Het bestuur bestaat momenteel uit 6 leden. Statutair moeten de twee langst-

zittende bestuursleden aftreden. Dit zijn Arthur Elias en Hanna Verhoef. 

Beiden zijn herkiesbaar. Ons bestuur zal dit jaar uitgebreid worden met een

extra lid. Josie Kunseler heeft zich bereid verklaard om als algemeen lid tot

het bestuur toe te treden. Tegenkandidaten kunnen zich melden tot een dag

voor de vergadering bij de secretaris.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van buurtvereniging Maredorp- de Camp 

Herinrichting

Haarlemmerstraat

door Hanna Verhoef

De gemeente is van plan om vol-

gend jaar de Haarlemmerstraat en

de lange Mare een opknapbeurt te

geven. In twee sessies konden de

bewoners en de ondernemers hun

wensen kenbaar maken. De wen-

sen zijn in de plannen opgenomen.

De bedoeling is dat van de Zijlpoort

tot de Morspoort eenzelfde bestra-

ting aangelegd gaat worden. Er

komen voor de winkels hardstenen

stoepen en het middengebied

wordt bestraat met bakstenen,

zodat een wat meer historische uit-

straling gecreëerd wordt. 

Ook de verlichting wordt aange-

past. Er komen Leidse lantaarnpa-

len aan de ene kant en aan de

andere kant worden lantaarns aan

de gevels bevestigd. Wij denken

dat dit de Haarlemmerstraat een

vernieuwd en eigentijds karakter

zal geven, waarbij de historische

waarde in een nieuw jasje wordt

gestoken. De lantaarnpalen zullen

's zomers opgefrist worden met

bloembakken en wellicht 's winters

met winterhard groen. De bewo-

ners hebben aangegeven het van

belang te achten dat de gevelrecla-

me van de winkels een meer inge-

togen karakter zou moeten krijgen,

zodat er meer zicht komt op de

vaak prachtige gevels van de

Buurtinitiatief

In onze buurt is de Gemiva SVG

Groep gehuisvest in het Elisabeth

Gasthuishof. Gemiva SVG Groep

verzorgt woonruimte en dagbeste-

ding voor mensen met een verstan-

delijke beperking. De gemeen-

schappelijk ruimte (en de tuin) in

hun prachtige woonlocatie is over-

dag beschikbaar voor alle mogelij-

ke activiteiten voor en door de

buurt. Onlangs is de buurtvereni-

ging benaderd om gezamenlijk te

bekijken of er animo is om de ruim-

te van Gemiva SVG Groep te gaan

benutten voor ontmoeting en bezig-

heden met buurtbewoners. Een

mooi initiatief en zeker de moeite

waard om te inventariseren wat de

mogelijkheden zijn. Het bestuur

van de buurtvereniging wil daarom

met Gemiva SVG Groep én met

buurtbewoners een activiteiten-

commissie vormen om gezamenlijk

leuke activiteiten te bedenken. Te

denken valt bijvoorbeeld aan: open

eettafel, kaartmiddag, zondagoch-

tendconcert of gewoon samen kof-

fie drinken. Betrokkenheid van de

buurt is hierbij natuurlijk erg

belangrijk. Wij zijn daarom op zoek

naar buurtbewoners die deel willen

nemen in de activiteitencommissie.

Lid zijn van de activiteitencommis-

sie betekent niet persé dat je alle

activiteiten ook gaat organiseren.

Het betekent wél dat je meedenkt

en enthousiast bent. 

Wij nodigen iedereen uit om hier-

over met elkaar van gedachten te

wisselen op een koffieochtend op

vrijdag 22 april van 10.30 tot

12.00 uur, Elisabeth Gasthuishof,

Caeciliastraat 27. Als je niet kunt

komen maar wel ideeën hebt, laat

dit dan weten via de mail aan:

Manon.Dubbelaar@gemiva-svg.nl

of b.verhoef@maredorp.nl 

Gemiva SVG Groep biedt ons de

gelegenheid om een buurtruimte in

gebruik te nemen en wij hopen dan

ook op veel enthousiaste reacties.

Aandenken aan Aty van der

drift

Wij hebben enige maanden gele-

den een gift ontvangen uit de nala-

tenschap van Aty van der Drift. Zij

woonde op de Oude Vest 29, in het

huis met het trapje en was altijd

zeer betrokken bij de buurtvereni-

ging. Zij was ook enkele jaren

bestuurslid en bezorgde trouw de

Marepost. Omdat wij de gift willen

besteden aan iets voor de buurt,

leek het ons leuk een minibieb te

plaatsen in de omgeving van haar

huis. De locatie wordt op dit

moment besproken, want er moet

ook een beetje controle op het

biebje zijn. Wij gaan hem ieder

geval bestellen bij de Gemiva –

SVG Groep. Wij hopen dat hij een

mooi plekje krijgt en veel gebruikt

zal worden door jong en oud, zodat

we de herinnering aan Aty levendig

houden. 

Haarlemmerstraat. Het laatste deel

van de Haarlemmerstraat (van de

Pelikaanstraat tot de Haven), zal

meer een woonfunctie krijgen. Ook

de Lange Mare krijgt een opknap-

beurt. De bomen zullen worden

verplaatst naar het midden, zodat

er meer een groenbeleving komt.

Bovendien wordt dan het zicht op

hoe de loop van de Mare vroeger

was beter zichtbaar. De gemeente

is bovendien bezig met het beden-

ken van een oplossing voor de vele

fietsen die vooral op de zaterdagen

voor wat overlast kunnen zorgen.

Al met al is het bestuur van de

buurtvereniging erg tevreden over

hoe de gemeente mede op basis

van de geuite wensen de plannen

heeft vormgegeven.

Van de redactie

De zomertijd is ingegaan en dat

betekent dat het langer licht is en

de buitentemperatuur steeds beter

wordt. Hoog tijd om weer naar bui-

ten te gaan. Er kan volop gewerkt

worden aan terras en (kweek)tuin

en onze wijk leent zich goed voor

een prachtige stadswandeling. Er

is genoeg moois te zien, zoals bij-

voorbeeld de gevelstenen van het

Elisabeth Gasthuishof. Ook spelen

er een aantal bouwplannen waar-

door het uiterlijk van de wijk toch

wel zal veranderen. Verder vindt u

in deze Marepost het jaarverslag

van 2015, een samenvatting van

de afgelopen ledenvergadering en

een uitnodiging voor de komende

vergadering. Wij wensen u een

mooie lente en veel leesplezier met

deze Marepost!

Esther Moonen

Oproep

Ben je inventief, creatief en heb je

altijd al willen meeklussen aan de

Grote Optocht op 3 oktober?

Trommel dan nu je straat, buurtge-

noten of hele wijk op en ontwerp je

eigen praalwagen. De 3 October

Vereeniging nodigt jou namelijk uit

om deel te nemen aan de

Praalwagenontwerpwedstrijd. Het

mooiste, origineelste en best uit-

voerbare ontwerp zal daadwerkelijk

worden gebouwd en geschikt

gemaakt voor deelname aan de

Grote Optocht op maandag 3 okto-

ber 2016. Het winnende team zal

als figurant met de eigen Praal-

wagen deelnemen aan deze

optocht! Inschrijven voor de

Praalwagenontwerpwedstrijd 2016

kan tot en met 29 april a.s. Alle

informatie vind je via de website

www.3october.nl/praalwagen. 

Winkelend publiek in de Haarlemmerstraat (Foto: Mirjam van Dam)
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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)

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 97De 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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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 fi jn 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 15Klachten overlast Schiphol 020 601 55 55Graffi ti-meldlijn 071 532 28 78Politie (géén spoed) 0900 88 44
Politie bij nood 112
Wijkagent Willem van Egmond 06 505 61 410Bureau Langegracht 071 525 88 65Site 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.

DE KRACHTEN VAN JOHANNES 
DIDERIK VAN DER WAALS
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spel . Je ziet dat haar rechterarm is afgebroken en het 
middel vertoont een grote barst. Nee, de eigenaar van het 

De wedstrijdwinnaar Jolanda Gaal heeft haar winkel 
geopend. De jury van het Centrummanagement Leiden bekroonde haar winkelconcept: het maken en verhuren van 

VIJFTIG JAAR
MAREPOST-PLEZIER
GEVOUWEN IN EEN 
HOEDJE-VAN-
PAPIER! 

PS: Staat ‘ie je 
goed? Doe ons
een Groetje-
van-papier, 
stuur een 
foto naar
marepost@maredorp.nl, 
leuk voor op onze website )


