Jaarverslag 2018 van de Stichting tot Instandhouding van de
Historische Begraafplaats Groenesteeg,
Algemeen
Het was een geslaagd jaar voor de Stichting met als hoogtepunten de restauratie van de
aula en de onthulling van het Dankmonument. Het is verheugend te constateren dat de
belangstelling voor de begraafplaats Groenesteeg, in het bijzonder de deelname aan de
activiteiten van onze stichting groot is.

De restauratie van de aula.
De aula, sinds 1978 een rijksmonument, is in 2017/2018 gerestaureerd. De bovenverdieping
is geheel gerenoveerd en geschikt gemaakt voor hedendaagse bewoning. Aan de buitenkant
werd een aantal zaken gerepareerd en/of vernieuwd. Ook is het gebouw opnieuw
geschilderd, waarbij de oorspronkelijke kleuren zijn teruggekomen.
De gemeente Leiden, eigenaar van de begraafplaats inclusief de aula, financierde dit deel
van de restauratie en gaat de aula verhuren aan de Stichting Boerhaave, die onze stichting
de gelegenheid biedt de benedenverdieping te blijven gebruiken.
Dit betekent wel dat een aantal kosten voor het opknappen van de benedenverdieping
(schilderen, nieuwe vloerbedekking en gordijnen, isolatie en van de berging, nieuwe stoelen
en tafels en een nieuw digitaal TV-scherm) voor rekening van onze stichting kwamen. Met
behulp van onze reserves en een groot aantal extra bijdragen van onze donateurs, lukte het
om deze bijzondere uitgaven te financieren.
Op 24 mei werd door wethouder Paul Dirkse de opening van de restauratie verricht en op 10
juli was er een speciale bijeenkomst voor de donateurs.

Opening door wethouder Paul Dirkse

Bijeenkomst voor de donateurs

Dankmonument
Het was een lang gekoesterde wens van de afdeling anatomie van
het LUMC om een gedenkplek te creëren voor de nabestaanden van
mensen die hun lichaam doneren aan de wetenschap. Kunstenaar
Guido Geelen maakte het monument door een ontwortelde boom in
zijn geheel in brons te gieten. Die boom, een es, staat symbool voor
het lichaam van de donor: nadat het is afgestaan kan het nog van
nut zijn. De es staat vaak symbool voor het leven van geboorte tot
dood. Onze stichting heeft enthousiast gereageerd op het verzoek
om dit bijzondere monument op de begraafplaats Groenesteeg te
mogen plaatsen.
Op 16 oktober werd op de begraafplaats een monument onthuld ter
nagedachtenis aan de mensen die hun lichaam hebben gedoneerd
aan de wetenschap. De onthulling werd gedaan door burgemeester
Henri Lenferink en bestuurder Pancras Hogedoorn van het LUMC.

Dankmonument

Anneke Jesse genomineerd als Leidse vrijwilliger van het jaar
Op 6 december jl. werd de winnaar bekend gemaakt van de Leidse Vrijwilligersprijs 2018. Er
waren 44 kandidaten en daaruit was door de jury een viertal genomineerden geselecteerd.
Tot deze laatste vier behoorde ‘onze’ Anneke Jesse, die al ruim 10 jaar ongelofelijk veel
werk verzet voor onze stichting. Hoewel Anneke niet de uiteindelijke winnaar is geworden, is
deze nominatie zeer eervol. In de Burgerzaal van het stadhuis werd Anneke toegesproken
en ontving zij een oorkonde en een boeket bloemen.

Anneke (met oorkonde en bloemen) met een delegatie van bestuur en vrijwilligers

Bestuurlijke zaken
- De bestuurssamenstelling bleef in 2018 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 12 maal, meestal
voltallig. Daarbij was ook René Verdel, wijkregisseur Stadsdeel Midden, als adviseur
aanwezig.
- De financiële positie van de Stichting is gezond.
- Aan het einde van het verslagjaar telde de Stichting 103 donateurs voor het leven
(eenmalige bijdrage) en 126 donateurs die jaarlijks een bijdrage geven.

Onderhoud
De Stichting heeft een groepje van acht enthousiaste groen-vrijwilligers die zorgen de natuur
op de begraafplaats verzorgen en klein onderhoud plegen. Onder leiding van Anneke Jesse
werken deze vrijwilligers vrijwel iedere 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 zeventig verhalen te vinden, waarvan er twintig in
2018 werden geschreven.

Rondleidingen, lezingen en muziek
In het afgelopen jaar zijn de volgende activiteiten georganiseerd:
- 14 januari: Rondleiding Bijzondere personen;
- 4 februari: Lezing Het Armenbolwerk - of de geschiedenis van een vergeten begraafplaats
door Herbert van Hoogdalem en Kees Walle;
- 4 maart: Rondleiding Vrouwen op Groenesteeg;
- 8 april: Lezing De Van Goghs op Groenesteeg door Lodewijk Kallenberg;
- 6 mei: Rondleiding Leidse fabrikanten op Groenesteeg;
- 3 juni: Rondleiding Leidse musea op Groenesteeg;
- 1 juli: Rondleiding Leidse medici op Groenesteeg;
- 9 september: Rondleidingen Nieuwe Leidenaren op Groenesteeg in het kader van de
Open Monumentendagen;
- 7 oktober: Rondleiding Predikanten en theologen op Groenesteeg;
- 4 november: Muzikaal optreden madrigaalkoor Sempre Crescendo.

Optreden madrigaalkoor Sempre Crescendo
- 9 december: Lezing De Van Goghs op Groenesteeg door Lodewijk Kallenberg (herhaling
van de lezing van 8 april, waarbij destijds i.v.m. de grote belangstelling niet iedereen kon
worden toegelaten).
Daarnaast waren er nog drie rondleidingen, georganiseerd door de IVN: op 11 maart, 27 mei
en 16 september. Ook werden er enkele rondleidingen gegeven voor een speciale groep
mensen. Mede dankzij onze commissie rondleidingen (rondleidsters en gastvrouwen) kon dit
alles kon worden gerealiseerd.

