Jaarverslag 2017 van de Stichting tot Instandhouding van de
Historische Begraafplaats Groenesteeg,
Algemeen
Het was een zeer succesvol jaar voor de Stichting met als hoogtepunten de viering van het
25-jarig bestaan en het winnen van de publieksprijs van de Historische Vereniging Oud
Leiden. Het is verheugend te constateren dat de begraafplaats Groenesteeg zich in een
grote belangstelling van de Leidse bevolking mag verheugen. Het betreft mensen die op
eigen gelegenheid de begraafplaats bezoeken, zij die deelnemen aan de maandelijkse
activiteiten die worden georganiseerd en personen die de website bezoeken.
Het 25-jarig bestaan
De Stichting is op 11 maart 1992 opgericht en bestond derhalve in 2017 vijfentwintig jaar. Dit
jubileum is gevierd met drie speciale activiteiten.
Toneelvoorstellingen ‘Spookhazen en ander Gespuis’ door Al Dente
Tussen 31 augustus en 16 september speelde de Leidse Toneelgroep Al Dente op de
keerlus van de begraafplaats Groenesteeg elf voorstellingen van Spookhazen en ander
Gespuis, een collage van volkse vertellingen uit de Lage Landen. Ondanks het matige weer
was het een groot succes. Alle voorstellingen waren uitverkocht.

De cast van ‘Spookhazen’
Familiedag 14 oktober 2017
Onder het motto ‘Verborgen families’ werden op deze dag in vier blokken elf presentaties
gegevens door een familielid over op Groenesteeg begraven verwante personen. Het betrof
de marine-arts Doeke Hellema, Jan van Heukelom, Taeke Tuinstra, de familie en het bedrijf
Clos & Leembruggen, Roelof Jesse, de familie en het bedrijf Laman, de familie Van Voorst
tot Voorst, Ds. Abraham Rutgers van der Loeff, de familie Parmentier, Hendrik Barend
Greven en de familie Van Gogh. Na afloop van elk blok presentaties was er een wandeling
langs de desbetreffende graven. Ruim honderd personen hebben deze familiedag bezocht.

Fotowedstrijd 29 oktober 2017
Met 236 ingezonden foto’s, afkomstig van 92 deelnemers, was de deelname aan deze
fotowedstrijd groot. De jury bestond uit Monique Shaw, Hielco Kuipers en Dirk Ketting. Kik
van der Hoeven werd de winnaar geworden en ontving onder grote belangstelling - er waren
150 personen in het Leidse Volkshuis - de hoofdprijs. Op de tweede plaats eindigde Wim
Groen en de derde prijs ging naar Doortje van Helden.

De winnende foto van Kik van der Hoeven
Publieksprijs van de Historische Vereniging Oud Leiden
Op 3 november werd deze prijs voor de beste historische manifestatie over de afgelopen vijf
jaren door de Stichting Groenesteeg in de wacht gesleept. Er waren ruim zeventig
inzendingen, waaruit de jury een shortlist van zes genomineerden samenstelde. De winnaar
werd bepaald door een publieke stemming, waarvoor bijna 5.000 stemmen werden
uitgebracht. De in het kader van het tweehonderdjarig bestaan van de begraafplaats
Groenesteeg in 2013 georganiseerde ‘Herbegrafenis van Diederik van Leyden Gael’ trok met
45% van de stemmen duidelijk aan het langste eind.

Het juryrapport sprak over “Een indrukwekkende processie met mooie bijrollen voor
burgemeester Henri Lenferink, rector magnificus Carel Stolker en cabaretier Jochem Myjer
bracht veel volk op de been. De inzet van vele vrijwilligers en liefhebbers, de aandacht die de
manifestatie wist te wekken voor dit bijzondere verhaal en de rijen toeschouwers langs de
route die de begrafenisstoet aflegde, maakten De herbegrafenis van Diederik van Leyden
Gael tot een indrukwekkend evenement.’’

Het voltallig bestuur met oorkonde als winnaar van de
Publieksprijs van de Historische Vereniging Oud Leiden

De aula
De gemeente Leiden, eigenaar van de begraafplaats inclusief de aula, heeft besloten de aula
te restaureren en voor een periode van tien jaar te verhuren aan de Stichting Boerhaave. In
2017 is een begin gemaakt met deze restauratie. Boerhaave biedt onze Stichting de
gelegenheid om onze activiteiten in de aula te blijven voortzetten.

Rondleidingen en lezingen
In het afgelopen jaar zijn de volgende rondleidingen georganiseerd:
- 5 februari: Burgemeesters, apothekers en kunstenaars;
- 5 maart: Vrouwen op Groenesteeg;
- 9 april: Lezing ‘De Scatbewaarder door Huib Veldhuijsen;
- 7 mei: Bijzondere personen;
- 2 juli: Symbolen, grafschriften en monumentale graven;
- 19 november: Lezing ‘Heinrich Witte en bijzondere bomen op Groenesteeg’ door Rinny Kooi;
- 10 december: Lezing ‘Van Gogh op Groenesteeg’ door Lodewijk Kallenberg.
Daarnaast waren er nog twee rondleidingen, georganiseerd door de IVN: op 19 maart en op
11 juni. Ook werd er drie keer een rondleiding gegeven voor een speciale groep mensen.

Bestuurlijke zaken
De bestuurssamenstelling bleef in 2017 ongewijzigd en bestond uit: Lodewijk Kallenberg
(voorzitter), Hein van Woerden (secretaris), Fluus van Cleef (penningmeester), Anneke
Jesse en Matthijs Snouck Hurgronje (leden). Het bestuur vergaderde 11 maal, meestal
voltallig. De financiële positie van de Stichting is gezond. Over 2017 werd een positief
resultaat behaald. Aan het einde van het verslagjaar telde de Stichting 93 donateurs voor het
leven (eenmalige bijdrage) en 134 donateurs die jaarlijks een bijdrage geven.

Onderhoud
De Stichting heeft een groepje enthousiaste vrijwilligers die klein onderhoud plegen. Onder
leiding van Anneke Jesse werken zes vrijwilligers van april tot november regelmatig op
dinsdagochtend op de begraafplaats.

Onderzoek
Een aantal vrijwilligers doet onderzoek naar personen, die op Groenesteeg zijn begraven.
Het resultaat is te vinden op de website www.begraafplaatsgroenesteeg.nl in de rubriek
‘Nader belichte personen’. Hier zijn zo’n vijftig verhalen te vinden, waarvan er achttien in
2017 werden geschreven.
Glibber Treel
Op 8 oktober werd voor de eerste keer in Leiden de ‘Glibber Treel’ georganiseerd. De
organisatie was in handen van de Leidse Road Runners Club. Het parcours ging door de
Leidse binnenstad en de begraafplaats Groenesteeg was onderdeel van de route. De
deelnemers wandelden er een rondje en kregen bij de draaicirkel een plakje cake. Bij de aula
speelde een trompettist en een gitarist.

Een plakje cake bij de draaicirkel

