Jaarverslag 2013 van de Stichting tot instandhouding begraafplaats Groenesteeg
Inleiding
De begraafplaats Groenesteeg is in 1813 gesticht en bestond in 2013 derhalve 200 jaar. In het kader van dit
jubileum is daarom, naast de gebruikelijke activiteiten zoals openstellingen, een aantal bijzondere
activiteiten georganiseerd. Het jubileumjaar is uitermate succesvol geweest, een hoogtepunt in het ruim
twintigjarig bestaan van de Stichting tot instandhouding begraafplaats Groenesteeg. Hieronder worden de
diverse onderdelen kort besproken.
Het jubileumboek ‘Leidse Glorie – Rondleiding over de historische begraafplaats Groenesteeg’
Op 5 april werd in een overvolle raadszaal, na een lezing door de auteur Lodewijk Kallenberg, het eerste
exemplaar van het boek aan burgemeester Henri Lenferink overhandigd. In dit boek, dat 224 pagina’s telt
en ongeveer 350 foto’s bevat, worden vele aspecten van de begraafplaats nader belicht, o.a. een honderdtal
personen die er begraven liggen, de prachtige natuur en een aantal bijzondere zaken, zoals de restauratie in
1993-1995 en de speciale grafsymbolen die te zien zijn. In nog geen jaar zijn bijna alle 1000 exemplaren
van het boek verkocht.

Speurtocht
Op 23 mei werd er een speurtocht georganiseerd voor de 8-ste groepen van de Lucas van Leyden School.
Aan de hand van een lesboekje zijn de leerlingen op zoek gegaan naar diverse bijzondere historische Leidse
zaken. De speurtocht eindigde op de begraafplaats Groenesteeg, waar de leerlingen nog enkele opdrachten
kregen.
Theatervoorstelling ‘Het verdriet van Leiden’
Op 22 juni werd de première opgevoerd van de theatervoorstelling ‘Het verdriet van Leiden’, uitgevoerd,
door het PS|Theater. Vervolgens zijn nog zeven voorstellingen gegeven, alle uitverkocht. De begraafplaats
was een perfecte locatie voor deze zeer bijzondere en ontroerende voorstelling. Ook deze activiteit was,
ondanks op enkele dagen erg slecht weer, een groot succes.
Herbegrafenis Diederik Van Leyden Gael
Op zaterdag 2 november was deze manifestatie de apotheose van het jubileumjaar. Vanaf de Hooglandse
kerk naar de begraafplaats Groenesteeg trok een stoet met koets, getrokken door vier zwarte Friese
paarden, en daarachter zo’n 80 personen, gekleed in prachtige negentiende-eeuwse kostuums, door het
centrum van Leiden. In fraai herfstweer werd deze uitvaartceremonie door ruim 15.000 toeschouwers
gadegeslagen. Een aantal bekende Leidenaren liep mee, o.a. Jochem Myjer, Henri Lenferink, Carel Stolker,
Hans Blom, Ferry Breedveld en natuurlijk ook onze eigen voorzitter Har Meijer.

Winnaar trofee Kern met Pit, editie 2013, provincie Zuid-Holland
Het bestuur en de vrijwilligers van de historische begraafplaats Groenesteeg te Leiden zijn winnaar
geworden van de trofee ‘Kern met Pit’, editie 2013, provincie Zuid-Holland. Kern met Pit is een project
van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, dat organisaties en personen uitdaagt om de
leefbaarheid te verbeteren van hun straat, wijk of woonplaats en dit binnen een jaar te realiseren. De
Stichting Begraafplaats Groenesteeg heeft volgens de jury de begraafplaats niet alleen toegankelijk
gemaakt, maar middels tal van projecten en activiteiten zo op de kaart gezet, dat je als Leidenaar bijna je
best moet doen om niet te weten, dat er een begraafplaats is aan de Groenesteeg. De jury had bijzonder veel
waardering voor de veelheid en diversiteit van activiteiten die de vrijwilligers van de Stichting tot
instandhouding van begraafplaats Groenesteeg in 2013 gerealiseerd hebben.

Reguliere activiteiten
Rondleidingen langs de graven
De begraafplaat mag zich, zeker door het zo succesvolle verlopen jubileum, in steeds grotere interesse van
de Leidse bevolking verheugen. Iedere maand waren er ongeveer 45 belangstellenden voor de
rondleidingen. Deze waren dit jaar voor het eerst thematisch. De thema’s waren: ‘Leidse fabrikanten’,
‘Leidse hoogleraren’, ‘Bijzondere personen’ en ‘Pracht & Praal’, deze laatste in het kader van de Open
Monumentendagen. Ook zochten en kregen nazaten van op Groenesteeg begraven personen informatie
over hun voorvaderen.
IVN-rondleidingen
De IVN heeft afgelopen jaar weer enkele rondleidingen gehouden om de mooie natuur op de begraafplaats
aan belangstellenden te laten zien.

Nieuwsbrieven
Aan de ongeveer 200 donateurs zijn vier nieuwsbrieven verstuurd met allerhande informatie. Het jubileum
nam daar uiteraard een prominente plaats in.
Website
Dit jaar is de website geheel vernieuwd. Er staat veel meer informatie op en wordt goed bezocht. Er waren
in 2013 in totaal 98.434 hits op onze site.
Bestuur
De in het begin 2013 tot het bestuur toegetreden Erna Kortlang moest helaas, vanwege drukke
werkzaamheden, haar taak na één jaar beëindigen. Toch was haar inbreng in het drukke jubileumjaar zeer
waardevol. Ook een ander bestuurslid heeft het bestuur per 1 januari 2014 verlaten, en wel Tineke de Boer.
Tineke is gedurende 25 jaar actief is geweest voor de begraafplaats Groenesteeg. Zij was vanaf 1989 eerst
‘gewoon’ vrijwilliger en daarna, vanaf de oprichting in 1992, bestuurslid van onze stichting. Zij is altijd
gedurende deze 25 jaar zeer actief geweest. Onder andere heeft zij meegewerkt aan de organisatie van de
lezingen, was zij gastvrouw bij openstellingen, exposities en open monumentendagen. Ook was zij medeinitiatiefnemer en organisator van een fotowedstrijd. Nimmer hebben wij tevergeefs een beroep op haar
gedaan. Wij zijn haar zeer erkentelijk voor haar werkzaamheden voor onze Stichting en hebben op
passende wijze afscheid van haar genomen

