
VAN DE VOORZITTER
Vorig jaar augustus hebben de acht buurtverenigingen 
van de binnenstad de samenwerking met het College 
van B en W opgeschort. In de praktijk werden de 
standpunten van de buurtverenigingen keer op keer 
niet serieus genomen. In veel gevallen mochten de 
buurtverenigingen alleen een oordeel geven over zaken 
die al eerder met andere stadspartners beklonken waren. 
De laatste maanden hebben de acht buurtverenigingen 
van de binnenstad dan ook intensief overlegd met de 
wethouders Damen en North en de gemeentesecretaris 
om de samenwerking nieuw leven in te blazen. De 
wethouders hebben toegezegd de buurtverenigingen 
serieuzer te nemen maar deden niet de toezegging dat 
deze eenzelfde vooraanstaande plaats zouden krijgen als 
andere belangengroeperingen. Wel zijn er van de kant 
van het College een aantal procedurele verbeteringen 
toegezegd. Zo is er in de toekomst regelmatig overleg 
tussen het College en de buurtverenigingen, worden deze 
betrokken bij de introductie van nieuwe ambtenaren 
en wordt de informatievoorziening van uit het College 
richting buurtverenigingen versterkt. Het College wilde 
echter niet dat de verenigingen wat participatie betreft 
een gelijke vooraanstaande plaats zouden krijgen als 
andere stadspartners. Termen als ‘waar mogelijk inspraak’ 
waren in een door College voorgestelde convenant 
wat de buurtverenigingen betreft te vaag. Vandaar dat 
de acht verenigingen niet bereid waren een door het 
College voorgelegd convenant te ondertekenen. Wel 
hebben de acht besloten om de komende zes maanden 
de samenwerking met het College weer op te nemen. 
Na afloop van deze periode zal worden bezien of de 
geuite bereidheid van het College om hen in de praktijk 
serieuzer te nemen, stand heeft gehouden. Als dat zo 
is, kan de opschorting van de samenwerking definitief 
worden beëindigd.

Tenslotte iets geheel anders. Veel lezers van de Marepost 
zijn ook lid van onze buurtvereniging. Dat vinden wij 
bijzonder plezierig. Een aantal van deze leden heeft zijn 
contributie van € 6.- echter nog steeds niet voldaan. Mijn 
verzoek: betaal alsnog snel!! Als u nog geen lid bent, kunt 
voor dit geringe bedrag vanzelfsprekend nog steeds lid 
worden. Wij rekenen op u!!

BRUGWACHTERSHUISJE OUDE 
VEST-LANGE MARE
Twee jaar geleden, oktober 2019, werd het lege brugwachtershuisje geheel 
gevuld met plastic wegwerpbekers. Dit stille openbare protest maakte 
zichtbaar hoe iedereen nonchalant omgaat met dit gebruiksvoorwerp. 
Overdag liep je er toch snel langs en trok de noodkreet niet erg veel aandacht, 
in tegenstelling tot de avonden. De noodkreet werd een prachtig verlicht 
buitenkunst object. 

Opnieuw is het 
brugwachtershuisje ingericht,  
nu als De Grachtwacht met het 
doel iedereen bewust te maken 
hoe de grachten vervuild 
worden met troep. De Leidse 
biologen Liselotte Rambonnet 
en Auke-Florian Hiemstra 
van het Naturalis Biodiversity 
Center zijn een onderzoek 

begonnen om te achterhalen hoe vaak en waar interacties tussen corona afval/plastic en dieren voorkomen. Daarvoor 
willen zij zoveel mogelijk meerkoetnesten zien en vragen ze iedereen die een nest in gracht, kanaal of vijver tegenkomt, 
daarvan een of meer foto’s te maken en deze op te sturen naar www.meerkoetnest.nl.

Mocht je denken: ach, het zal wel, kijk vooral door het venster van De Grachtwacht. Je ziet  een opgevist meerkoetnest, 
opgebouwd met allerlei soorten corona-plasticafval. Fascinerend en gruwelijk tegelijk! 

SCHOON, SCHONER, 
SCHOONST
Wonen in de Leidse binnenstad heeft heel veel voordelen, 
maar ook zijn er minder leuke kanten. Fietsers en 
voetgangers die de Oude Rijn – waar ik woon - gebruiken 
om naar hun bestemming te komen maar dan wel hun afval 
op straat of in de boomperkjes werpen. En soms waait of 
valt het gewoon uit een tas of een jaszak natuurlijk. De 
gemeente rijdt af en toe met een veegkarretje door de straat, 
maar daar wordt het vuil langs gevels, in struikjes of perkjes 
of dobberend in het water van de Oude Rijn niet mee 
opgeruimd. Als je dan je milieupet opzet, of een glaasje aan 
het water wilt drinken zonder zicht op peuken, blikjes en 
andere rommel, of een meerkoetpaar naast een aangemeerde 
sloep een nest ziet bouwen van plastic en andere zooi, is 
actie gewenst. Ik besloot daarom zelf te gaan opruimen. 
Kost weinig tijd, ben toch veel thuis, en het gebied rond ons 
huis ziet er gelijk beter uit. Via de gemeente kun je gratis 
een afvalgrijper en vuilniszakring krijgen. Stuur een mail 
naar aandeslag@leiden.nl met je gegevens en een verzoek 
om een grijper en een ring. Na het invullen, tekenen en 
retourneren van een bruikleenovereenkomst worden beide 
apparaten gewoon bij je thuisbezorgd. Hoef je niet steeds te 
bukken en blijven je handen schoon.

Ik doe niet – zoals de Leidse Plastic Spotter – aan 
wetenschappelijk onderzoek, maar mijn top 5 van rommel 
op, in en rond de Oude Rijn is: 1. Sigarettenpeuken, 
-pakjes, plastic wikkels en zilverfolie; 2. Blikjes, 
frisdankflesjes en bierflesjes; 3. McDonalds verpakkingen 
(doosjes, zakjes, veel sausdoosjes, maar vooral ook 
rietjes met plastic deksel er nog aan); 4. Mondkapjes; 5. 
Papieren zakdoekjes en bekertjes, wikkels van koek, snoep 

en chocolade, en verbazend veel kassabonnen. En in de 
categorie opvallende zaken: een emmertje met een grote 
boodschap en gebruikt toiletpapier. Het was mooi weer, 
dus waarschijnlijk afkomstig van een bootje met hoge 
nood… Tja.

Voorlopig ga ik nog even door met prikken. Het vuil 
houdt nooit op ben ik bang. Maar de Oude Rijn tussen 
Pek- en Kerkbrug ziet er zo wel beter uit. En de vraag 
van sommige voorbijgangers of ik dit vrijwillig doe of als 
taakstraf ;-) neem ik graag voor lief. Aan de slag!

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. Het lidmaatschap bedraagt € 6.- per jaar 
graag overmaken op onderstaand nummer met vermelding 
van adres straat en huisnummer , óf  voor vijf jaar € 30.- 
overmaken. Voor de administratie is het prettig om per 
e- mail uw lidmaatschap te melden. 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
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Meerkoetnest naast sloep bij de Kaasmarkt. 
Foto/tekst Sjaak Rovers



VAN GODSHUIS TOT WOONHUIS

Maredorp herbergt veel unieke gebouwen, sommige 
zijn gemeentelijk monument of zelfs rijksmonument. 
Deze keer: de (voormalige) Oude Vestkerk. De kerk is 
ontstaan vanuit de Doleantie.

Wie in Maredorp een ontspannende wandeling maakt 
en langs de Oude Vest loopt, ziet op nummer 133 (veel 
bronnen vermelden ten onrechte nr. 113) ineens een zwart 
toegangshek, een klein pleintje en een massief houten 
deur, die wel erg veel op een kerkdeur lijkt. Je zou er zo 
aan voorbij lopen, maar tussen de woonhuizen in bevond 
zich hier de Oude Vestkerk. Waarom werd op zo’n vrij 
onopvallende plek een kerk gebouwd en wat is de huidige 
status ervan?

Doleantie
Het antwoord op het eerste deel van de vraag moeten 
we zoeken in de turbulente tijd binnen de Hervormde 
Kerk aan het eind van de 19e eeuw. Er vonden toen twee 
kerkscheuringen plaats waarvan de tweede, de Doleantie, 
de grootste scheuring veroorzaakte. Deze scheuring vond 
plaats in 1886 onder leiding van de beroemde dominee, 
journalist en politicus (en minister-president) dr. Abraham 

Kuyper, onder andere oprichter van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam en de ARP (die later opging in het CDA). In 
2004 werd Kuyper genomineerd voor de verkiezing van 
‘Grootste Nederlander’. Kuyper ging naar het gymnasium 
in Leiden (zijn vader was ondermeer in Leiden predikant 
en ligt begraven op begraafplaats Groenesteeg). De 
Dolerenden (‘dolere’ betekent ’zwerven’ in het Latijn) waren 
vooral tegen het vrijzinnige klimaat dat in de Nederlands 
Hervormde Kerk heerste. (We spreken dan over 1886; 
in 1834 was er al ‘onrust’,  omdat Koning Willem I de 
Hervormde Kerk uitriep tot ‘staatsgodsdienst’ met hem 
aan het hoofd, dit staat bekend als de Afscheiding.) De 
Dolerenden noemden zich Nederduits Gereformeerde 
Kerken en na de fusie met de Afgescheidenen werd het 
Gereformeerde Kerken in Nederland.

Oude Vestkerk
Met deze wetenschap keren we weer terug naar ‘onze’ 
Oude Vestkerk. De Dolerenden in Leiden leidden dus een 
‘zwervend’ bestaan en er was (snel) behoefte aan een eigen 
kerkgebouw. De snelste mogelijkheid was het opkopen 
van een woonhuis annex werkplaats op Oude Vest 133 
terwijl tegelijkertijd gepoogd werd (met ingezameld geld) 
om het naastgelegen perceel aan te kopen (nr. 135). Dit 
verliep voorspoedig en reeds in 1888 kon de eerste dienst 
gehouden worden, in eerste instantie nog via de ingang van 
kosterswoning op nummer 133.  Om aan de eisen van de 
brandweer te voldoen, werd het pand op 135 afgebroken, 
waardoor voor de kerk een portaal werd gebouwd en 
daarvoor een gietijzeren hek (zoals het nu nog te zien is). 
De kerk werd dus tussen huizen ingebouwd en lijkt op een 
schuilkerk.

Dominee Rudolph
De eerste predikant van de Oude Vestkerk was Ds. R.J.W. 
(Roelof) Rudolph. Dit was een bevlogen dominee die ook 
politiek en maatschappelijk actief was. Al in zijn Leidse tijd 
bekommerde hij zich om zwervers, aan drank verslaafden 
en ex-gevangenen. Hiertoe werd een stichting opgericht, de 
Rudolphstichting, die tot op de dag van vandaag bestaat. Hij 
werd in 1912 directeur van deze stichting en verliet Leiden.

Kerk wordt appartementencomplex
In 1953 werd een grote verbouwing van de kerk uitgevoerd. 
Men had behoefte aan  meer vergaderruimte. Een tweede 
verbouwing in 1981 was aanzienlijk soberder van aard. 
Het kerkbezoek nam meer en meer af en door allerlei 
samenvoegingen, waaronder met de Nederlands Hervormde 
Kerk (waar men zich dus in 1888 van afscheidde!) werden 
diverse kerkgebouwen ‘boventallig’, ook de Oude Vestkerk. 
Vanaf 1993 werd de Oude Vestkerk verhuurd voor culturele 
doeleinden. Toen ook dat niet meer rendabel bleek, is de 
kerk in 2000 verkocht. Na drie jaar (ver)bouwen verrezen 
vijf woonappartementen. Veel authentieke details zijn 
bewaard gebleven, zoals de kerkramen (met glas-in-lood) en 
uiteraard de kerkdeur met voorplein en het zwarte gietijzeren 
hek. Waar vroeger de kerkbanken stonden, is er nu (zonder 
dak) een mediterrane binnenplaats.

Fred Luiten is een van de bewoners in het complex van de 
voormalige Oude Vest Kerk. Vanaf heden zal hij geregeld 
bijdragen leveren aan de Marepost. Fred organiseert 
vocale barokconcerten in Het Concertgebouw en viert in 
2022 zijn 25-jarig jubileum met drie topconcerten. Zie 
www.fredluiten.nl.

GESLAAGDE 
RENOVATIE VAN DE 
GREVENSTRAAT EN 
DE DRUCKERSTRAAT
Woningcorporatie Portaal leverde eind 2020 de laatste 
woning op van het omvangrijke renovatieproject rond 
de Grevenstraat en de Druckerstraat. De 80 jaar oude 
woningen waren hard toe aan een opknapbeurt. Het 
hele proces duurde twee jaar en bewoners moesten 
vijf weken hun huis uit. We vroegen Jacky Iversen, 
destijds lid van de klankbordgroep, wat zij van de 
renovatie vindt.

Stegen vol verkrotte woningen
Maar eerst even terug in de tijd. Begin vorige eeuw liepen 
de Paradijssteeg en de Bouwelouwensteeg nog door tot de 
Oude Vest. In deze stegen woonden grote, arme gezinnen 
in kleine en verkrotte arbeidershuisjes. De gemeente 
maakte hier een eind aan en in 1937 kwamen nieuwe 
“frissche arbeiderswoningen” aan de Grevenstraat, de 
Druckerstraat en de Marendorpse Dwarsstraat gereed. 
Meer over de geschiedenis leest u in het artikel van Jaap 
Moggré.

Toe aan renovatie
Maar na 80 jaar voldeden deze woningen niet meer aan de 
eisen van deze tijd. Tocht, vocht en geluid waren de meest 
gehoorde klachten. Daarom besloot Portaal, de huidige 
eigenaar, om alle woningen te renoveren. In totaal ging 
het om 101 eengezins- en benedenbovenwoningen. Portaal 
knapte de woningen zowel van binnen als van buiten op. 
Het wooncomfort en de energiezuinigheid werden flink 
verbeterd en de historische uitstraling van de woningen 
is grotendeels teruggebracht door de onder andere weer 
houten kozijnen te plaatsen.

Weerstand
“De laatste onderhoudsbeurt was in 1986. De woningen 
moesten gerenoveerd worden, dat stond vast. In het 
begin, toen er nog maar heel weinig bekend was over de 
aankomende renovatie, was er veel weerstand tegen de 
plannen. Sommige bewoners vreesden forse huurverhogingen. 
Ook dachten zij dat zij twee jaar hun huis uit moesten.” 
Dat vertelt Jacky Iversen, sinds 1991 woonachtig op 
VanderWerfstraat 62, onderdeel van het complex woningen in 
de Druckerstraat. Zij was lid van de klankbordgroep speciaal 
opgericht voor de renovatie. “Die vrees is niet bewaarheid. 
Er is weliswaar gekozen voor renovatie in onbewoonde staat 
maar mensen moesten maximaal vijf weken hun huis uit naar 
een wisselwoning. Overigens zou het alternatief, renovatie in 
bewoonde staat, veel meer overlast hebben bezorgd. En er zou 
dan minder goed gerenoveerd kunnen worden.”

Sociaal Plan
Er is veel overleg geweest tussen Portaal, de bewoners 
en de klankbordgroep. De renovatie kon doorgaan als 
70% van de bewoners akkoord ging. “Toen duidelijk 
werd dat het wooncomfort behoorlijk zou verbeteren en 
de energielasten per woning omlaag zouden gaan, nam 
de steun vanuit de bewoners snel toe,” aldus Jacky. “We 
hebben alles vastgelegd in een Sociaal Plan dat door de 
klankbordgroep namens de bewoners is ondertekend.”

In het Plan was onder meer geregeld dat een wisselwoning 
gestoffeerd was en voorzien van een Ziggo-aansluiting. 
Dus mensen konden er zo in. “Ikzelf had een wisselwoning 
in de Marendorpse Dwarsstraat. Voor zover ik weet waren 
er geen grote problemen met de wisselwoningen en 
iedereen kreeg een verhuisvergoeding.” Ook was geregeld 
dat een huurverhoging vanwege de verbeteringen in 
combinatie met besparing op energieverbruik niet mocht 
leiden tot een verzwaring van de woonlasten.

ZAV’s
“Er was steeds goed overleg met Portaal. Zij dachten 
steeds met de bewoners mee en stonden open voor 
suggesties. Natuurlijk gingen er wel eens dingen verkeerd 
en waren er irritaties maar die werden over het algemeen 
snel opgelost”, vertelt Jacky. Een punt voor een aantal 
bewoners waren de ZAV’s, oftewel de Zelf Aangebrachte 
Voorzieningen: “Ik kende die term helemaal niet maar een 

OUDEVESTKERK



GESCHIEDENIS 
GREVENSTRAAT-
DRUCKERSTRAAT
Het gebied van de Grevenstraat en de Druckerstraat 
was aan het begin van de vorige eeuw een verpauperd 
woonwijkje met heel veel piepkleine arbeiderswoninkjes. 
Het stratenpatroon was heel anders dan nu. De 
Paradijssteeg en de Bouwelouwensteeg liepen door tot 
de Oude Vest en daartussen bevonden zich vele hofjes en 
poorten, allemaal met veel kleine huisjes van vaak niet 
meer dan 20 vierkante meter. Met de hygiëne was het 
slecht gesteld. Een toilet was er vaak niet. De kindersterfte 
was hoog. Soms woonden meerdere gezinnen bij elkaar. 
De gezinnen waren groot, met soms wel twaalf kinderen, 
die sliepen op een zolder met gaten in het dak.  

Saneringsplan
In 1932 besloot de gemeente om het gebied te saneren. 
De onteigening van 165 percelen verliep vrij vlot. De 
inpassing van de nieuwe woningen tussen de bestaande 
bebouwing was ingewikkeld. De nieuwe straten tussen Van 

der Werf straat en Oude Vest kwamen op een andere plek 
dan de vroegere stegen. Dit was nodig om voldoende afstand 
te houden van de bestaande bebouwing. Als gevolg daarvan 
moesten aan de Oude Vest enkele huizen gesloopt worden.  

Ongeval
Eind 1935 waren de meeste huizen in het saneringsgebied 
gesloopt. Op 30 november 1935 was het hoekhuis Oude 
Vest 123-hoek Lange Paradijssteeg aan de beurt. Tijdens 
het werk is een muur omgevallen waarbij vier mensen 
bedolven werden onder de steenmassa. De slachtoffers 
werden binnengedragen bij melkhandelaar Compier op 
Oude Vest 121. Een van hen was op slag dood. Een van 
de gewonden overleed na aankomst in het Sint Elisabeth 
Ziekenhuis.  

De nieuwe straten
Eind 1937 was het project klaar. Onder leiding van 
architect B. Buurman had de ‘Vereeniging tot bevordering 
van Werkmanswoningen’ 90 nieuwe woningen 
gerealiseerd. Er zit veel variatie in de bouw, zowel qua 
grootte als type woning. Er zijn huizen met zowel boven- 
als benedenwoningen en ook zelfstandige woonhuizen. Ze 
hadden de modernste voorzieningen. Het Leidsch Dagblad 
schrijft: ‘Een vermeldenswaardige bijzonderheid is voorts 

nog het centrale antennesysteem, waardoor het complex 
niet ontsierd wordt door een mastbosch van antennepalen, 
terwijl in iedere woning de mogelijkheid bestaat op 
facultatief gestelde radio-ontvangst, hetzij op eigen toestel, 
hetzij via de gemeentelijke radiodistributie.’

Het Joost Fransen van der Lindenhof dat zich in dit gebied 
bevindt, bleef behouden. Vroeger was het helemaal aan het 
zicht onttrokken, maar in de nieuwe situatie zijn de huisjes 
vanaf de Grevenstraat zichtbaar.  De gemeente besloot om 
de nieuwe straten te noemen naar twee hoogleraren die 
zich bijzonder hebben ingespannen voor de verbetering van 
de woonsituatie van de Leidse bevolking. Het zijn de heren 
prof. mr. Hendrik Barend Greven (1850-1931) en prof. mr. 
Hendrik Lodewijk Drucker (1857- 1917).

Het straatje dat de verbinding vormt tussen de Greven- en 
Druckerstraat werd aangeduid als Maredorpsedwarsstraat. 
Het lijkt meer een projectaanduiding dan een serieuze 
straatnaam. Het Leidsch Dagblad stelde voor om deze 
straat te vernoemen naar prof. mr. Willem van der Vlugt, 
die zich samen met Greven en Drucker heeft ingezet voor 
de Leidse volkshuisvesting, maar die suggestie is niet 
overgenomen door de gemeente. 

Jaap Moggré

DE EERSTE STEEN VAN 
APOTHEKERSDIJK 24
In het niet echt opvallende pand Apothekersdijk 24 zit 
een ‘eerste steen’: De eerste steen/gelegd door/Cornelia 
Bognetteau/19 1/6 15. Gelegd op 1 (hoewel dat een beetje 
slecht leesbaar is) juni 1915. Wie was die dame met  
uitheemse naam? Eerst even een stukje geschiedenis van 
het pand zelf. 

Op de Apothekersdijk waren van oudsher veel bedrijven 
gevestigd, vooral scheepswerfjes, omdat de kade breed 
en laag was en aan de overkant (Boommarkt) hout in 
alle maten een soorten te krijgen was. Later kwamen er 
ook gewone woonhuizen. Een dergelijk huis, nr 24, werd 
sinds 1902 bewoond door  Adriana Margaretha Walle, 
een toen 53-jarige ongehuwde Leidse. Korte tijd bood zij 
ook onderdak aan Henricus Jacob Pieter Batenburg, een 
acht jaar oudere, uit Bergen op Zoom geboren, gehuwde 
commies-telegrafist. Die zal dat een makkelijk onderkomen 
gevonden hebben, want het Telegraafkantoor stond aan de 
andere kant van het water, op de Boommarkt, die toen daar 
nog Bloemmarkt heette. Zelf bleef zij hier tot 8 mei 1915 

wonen, toen moest ze vertrekken;  zij ging naar Oegstgeest. 
Uiteindelijk zou zij op 3 maart  1930 in het Minnehuis 
komen te overlijden. 

Cornelis Johannes Franciscus Bognetteau was  geboren 11 
maart 1865 te Delft, RK en tapper en slijter. Op 12 april 
1890 kreeg hij vergunning voor de  kleinhandel in sterke 
drank in het pand Nieuwe Rijn 100; of de vergunning 
voor de verkoop van sterke drank in het pand Kort 
Rapenburg, die hij op 15 oktober 1891 aanvroeg, verleend 
is, is onzeker. Zodra hij de eerste vergunning kreeg was 
hij in 1890getrouwd met Elisabeth Vlaanderen, geboren 
in 1866 in Hilversum, Oud Rooms (Oud-Katholiek). Zij 
kregen een dochter: Cornelia Johanna Alida Bognetteau, 
op 18 december hier geboren; zij was dus twintig jaar oud 
toen zij de eerste steen legde. Het gaat te ver om al zijn 
wederwaardigheden te beschrijven, maar op 5 mei 1915 
werd in zijn opdracht aanbesteed in café Rembrandt (in het 
Nooreinde; beheerder G. van der Poel) het verbouwen van 
Apothekersdijk 24. Allerlei aannemers namen een stukje van 
de klus aan, uiteraard naar hun vak. Het moet voorspoedig 
verlopen zijn want al  op 3 augustus 1915 kon het gezin 
Bognetteau zich in het pand vestigen. Daar bleven ze wonen 
tot ze naar de Bloemmarkt (=Boommarkt) 1a vertrokken. 
Op 23 december 1919 had hij namelijk Boommarkt 2 voor f 
6300.- gekocht. Helaas mocht hij niet lang van zijn nieuwe 
bezit genieten, hij overleed plotseling op 28 november in 
pand Boommarkt 1a. Daar overleed ook zijn weduwe op 
26 juni 1926. Hij had wel enige bekendheid gekregen als 
honden fokker en scharrelaar in huizen.

Per juli 1920 werd Apothekersdijk 24 betrokken door 
Jozef Meijer, een joodse veehandelaar en Grietje Wolf, 
die uit Groningen kwamen en net getrouwd waren en de 
jaren daarna woonden er relatief veel joodse personen in 
het pand. De verdere geschiedenis moge hier onbesproken 
blijven. Maar dankzij de steen is in ieder geval de episode 
Bognetteau bekend geworden.

Dik Kompier
In de maart Nieuwsbrief van de Historische Vereniging 
Oud Leiden stond deze publicatie. Met toestemming 
mocht de redactie  dit stuk plaatsen. Meer lezen? Dat 
kan wanneer u lid wordt van de HOVOL via promotie@
oudleiden.nl.

DE TIJDEN VAN TOEN
LEIDEN ALS LAS VEGAS 
VAN DE LAGE LANDEN
In 1990 had de gemeenteraad het plan opgevat om de 
sluitingstijden van de horeca vrij te geven. Daar wilde 
de gemeente wel eerst via een raadgevend referendum 
de mening van de Leidenaar over horen. Tegenstanders 
van dit idee waren talrijk. Ook onze buurtvereniging 
was fel tegen de verruiming. Om haar tegenstand kracht 
bij te zetten, trok de buurtvereniging alle registers open 
om duidelijk te maken wat de verruiming voor ellende 
zou opleveren. Leiden zou het Las Vegas van de Lage 
Landen worden en kinderen zouden getuige zijn van de 
“uitspattingen” van de “uitdagende” Leidse horeca.

Maredorp kreeg de steun van de plaatselijke horeca. 
Die zat namelijk ook niet echt te wachten op verruimde 
openingsstijden. Een meerderheid van de burgers die hun 
stem had  uitgebracht bij het referendum overigens ook 
niet. Het idee stierf een stille dood. Leiden werd geen Las 
Vegas.

ZAV is een aanpassing aan de woning die de bewoners 
zelf hebben gedaan. Bijvoorbeeld een schrootjesplafond 
of een speciale douchecabine.” De ZAV’s konden 
blijven zolang ze de verbouwing niet in de weg stonden. 
Een ander punt waren de oude gaskachels die sommige 
woningen nog hadden. De wet schrijft voor dat deze 
moeten worden vervangen. “Sommige bewoners waren 

gehecht aan die kachels en zagen het nut niet in van 
vervanging.”

Woonkwaliteit
Jacky is zeer tevreden over het gerealiseerde 
wooncomfort en de verlaging van de energielasten. “Ik 
kan natuurlijk niet voor alle andere bewoners spreken 

maar de kwaliteit van wonen is er echt op vooruit 
gegaan.” En de renovatie heeft ook positief uitgepakt 
voor de buurt. De kunststof kozijnen zijn vervangen 
door houten kozijnen geschilderd in de originele 
kleuren. Dit was mogelijk omdat de oorspronkelijke 
bouwtekeningen er nog waren. Ook de kleur van de 
deuren is weer zoals het toen was.



WISSEM NOTEN EN 
DELICATESSEN  
Sinds februari heeft Wissem Dhrioua de deuren van zijn 
winkel geopend. Na jaren weer en wind getrotseerd te 
hebben op de markt is nu zijn tijd aangebroken om zijn 
klandizie  in een behaaglijker omgeving van dienst te 
zijn. Bij binnenkomst zie je een mooi overzicht van een 
uitgebreid assortiment aan noten, uiteraard  zelf gebrand of 
ongebrand,  gedroogd fruit, dadels, aioli, goijbessen, en nog 
veel meer. In deze Coronatijd heeft Wissem zijn  assortiment 
uitgebreid met yoghurt, groenten en fruit, kruiden en 
frisdrank. Het is een feest om daar je keuze te maken. 

Haarlemmerstraat 196. www.wissemnotenendelicatessen.nl 

TEDS
(de Koekop – met 
vele gezichten - 
geketend)
Pand nummer 60 
op de Lange Mare, 
voorheen het pakhuis 
van Oliehandel De 
Koekop die het tot 
1980 gebruikte voor 
de opslag van oliën 
en vetten, kan zich 
beroemen op een 
blijvende blikvanger: 
de beschilderde 
loden koeienkop aan de pui ter hoogte van de eerste etage. 
De meeste lezers zullen zich Mangerie De Koekop als 
trefpunt voor de Franse keuken herinneren. Daarna ging 
het ‘Voorheen Jonge Koekop’ heten om, nog later, over 
te gaan naar nieuwe eigenaren die voortborduurden op de 
gevestigde naam en hun restaurant ‘De Koekop’ noemden. 
Tot eind 2019.  Toen werd het TEDS, een ‘all-day-
brunchtent’ met terras en een hip open interieur verdeeld 
over twee etages. Ja, de koeienkop ziet de gasten nog 
steeds komen. De indeling van het pand is onveranderd, 
dat kon ook niet anders binnen de bestaande muren. Bij 
binnenkomst zijn aan de linker- en rechterkant de plateau’s 
met zitgelegenheid gebleven. De trap naar boven leidt 
naar zitjes in retrostijl met zitcomfort op de overloop. 
Je mag even onderuit zakken of je gaat direct naar de 

volgende etage voor een sanitaire stop. Verrassend om 
met het nieuwe meubilair en kleurenschema een geheel 
flitsende uitstraling te creëren. De keuken staat voor niets: 
in principe kan alles. Men is niet aan regels gebonden 
qua tijdstip om te bestellen waar je zin naar uitgaat: legio 
eetsuggesties dagen je uit om je brunch samen te stellen, 
af te halen of direct te nuttigen of te laten bezorgen. Met 
het motto ‘Good Morning Gorgeous’ wordt je bestelling 
bewaarheid! Overigens is deze TEDS de vijfde vestiging in 
de keten die begonnen is in Amsterdam. 
Lange Mare 60,  elke dag geopend voor pick-up & to go.
leiden@teds-place.nl
 

MI TOKO SU TOKO
De in onze wijk populaire toko Bunga Mas aan de 
Janvossensteeg heeft een nieuwe eigenaar. Na 15 jaar 
met hart en ziel de zaak te hebben gerund, hebben Ella en 
Edwin een waardige opvolger gevonden in Nadia. Achter 
de schermen helpen de oud-eigenaren nog om haar bekend 
te maken met de populaire gerechten en daarna gaan ze 
genieten van hun welverdiende pensioen. In een volgende
Marepost een interview met Nadia.
Janvossensteeg 61A, 071-5 149 156 of 06 528 75624

COLOFON
De Marepost is een kwartaal 
uitgave van Buurtvereniging 
Maredorp-de Camp in een
 oplage van 1950 exemplaren. Puntgaaf drukwerk 
verzorgt de opmaak en het drukwerk. Huis aan huis 
verspreiding wordt door vrijwilligers gedaan.
De  schrijversbrigade kan uitgebreid worden, neem via 
de mail contact op. Redactie: Nienke Branderhorst en 
Rien van Vliet, verder werkten mee: Fred Luiten, Jaap 
Moggré. Copy voor de komende uitgave voor 
20 augustus via de mail inzenden. 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 Lakhdar ben Taieb 0900 88 44
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
e-mail bestuur: secretariaat@maredorp.nl

Wat ons bezig hield en houdt!


