Jaarverslag 2014 Stichting tot Instandhouding Begraafplaats Groenesteeg,
De activiteiten in het jubileumjaar 2013, toen de begraafplaats 200 jaar bestond, hebben ertoe geleid
dat de begraafplaats Groenesteeg zich in steeds grotere belangstelling van de Leidse bevolking mag
verheugen.
Het jaar 2014 stond in het teken van de
restauratie. Op donderdag 18 mei werd de
openingshandeling verricht door de Leidse
wethouder Frank de Wit en ons bestuurslid
Anneke Jesse. Vanaf dat moment is door de
steenhouwerij Maarssen dagelijks gewerkt aan de
restauratie, die ongeveer een jaar gaat duren. Het
belangrijkste uitgangspunt is het behoud van de
sfeer en van bestaand materiaal en het zo goed
mogelijk begeleiden van het onvermijdelijke
verval.
Op zaterdag 18 januari ontving onze Stichting een trofee en een geldbedrag van € 2.500,- als winnaar
van ‘Kern met Pit’, editie 2013, van de Provincie Zuid-Holland. ‘Kern met Pit’ is een project van de
vereniging Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, die organisaties en personen uitdaagt om
de leefbaarheid te verbeteren van hun straat, wijk of woonplaats en dit binnen een jaar te realiseren.
Tineke de Boer heeft begin van 2014, na 25 jaar
trouwe dienst, afscheid genomen als bestuurslid.
Tijdens de opening van de fotogalerie over de
‘herbegrafenis’ van Diederik van Leyden Gael
werd zij door wethouder Frank de Wit
aangenaam verrast met de overhandiging van het
Cornelis Joppenszbeeldje, een onderscheiding
van de gemeente Leiden voor jarenlang
vrijwilligerwerk.

Naast deze hoogtepunten waren er de gebruikelijke activiteiten. Iedere maand, meestal de eerste

zondag, waren er publieke openstellingen van de aula en de begraafplaats met thematische
rondleidingen. De rondleidingen werden met enthousiasme ontvangen door de bezoekers en
zullen in de toekomst zeker worden voortgezet. Ook het IVN heeft afgelopen jaar weer een
aantal rondleidingen gehouden om vooral de mooie natuur op de begraafplaats aan
belangstellenden te laten zien. Ook zochten en kregen nazaten van op Groenesteeg begraven
personen en andere belangstellenden informatie over hun voorvaderen.
Op zondag 2 november heeft Matthijs Snouck Hurgronje een lezing gegeven over zijn familielid
Christiaan Snouck Hurgronje. Prof. dr. Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) was arabist,
islamoloog, antropoloog, avonturier, spion, hoogleraar en bestuurder, maar bovenal als de auteur van
een paar duizend bladzijden tekst over heel veel onderwerpen. In zijn tijd was hij wereldberoemd.
Per 1 september trad Hein van Woerden, met pensioen na jarenlang chef de kabinet van de gemeente
Leiden te zijn geweest, toe tot het bestuur van de Stichting.

