Jaarverslag 2019 van de Stichting tot Instandhouding van de
Historische Begraafplaats Groenesteeg,
Algemeen
Het was een geslaagd jaar voor de Stichting met vele activiteiten. 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.

Bestuurlijke zaken
- Het bestuur is uitgebreid met Rob van Marwijk en bestond uit: Lodewijk Kallenberg
(voorzitter), Hein van Woerden (secretaris), Fluus van Cleef (penningmeester), Anneke
Jesse, Matthijs Snouck Hurgronje en Rob van Marwijk (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 110 donateurs voor het leven
(eenmalige bijdrage) en 123 donateurs die jaarlijks een bijdrage geven.

Onderhoud
De Stichting heeft een groepje van ruim tien enthousiaste groen-vrijwilligers die de natuur op
de begraafplaats verzorgen en klein onderhoud plegen. Onder leiding van Anneke Jesse
werken deze vrijwilligers vrijwel iedere dinsdagochtend op de begraafplaats.

Deel van de groenploeg (augustus 2019)

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 negentig verhalen te vinden, waarvan er twintig in
2019 werden geschreven.

Rondleidingen, lezingen en muziek
In het afgelopen jaar zijn de volgende activiteiten georganiseerd:
- 13 januari: Lezing Diederik van Leyden Gael door Piet de Baar;
- 3 februari: Voordracht Funeraire gedichten door Hans van der Veen;
- 3 maart: Rondleiding Vrouwen op Groenesteeg;
- 20 maart: Lezing Salomon van der Paauw door Jan Dröge i.v.m. 150-ste sterfdag
- 14 april: Rondleiding Medici;
- 12 mei: Rondleiding Leidse fabrikanten;
- 2 juni: Rondleiding Leidse hoogleraren;
- 7 juli: Rondleiding Leidse musea;
- 1 september: Rondleiding Pracht en Praal;
- 13 oktober: Lezing De dames van Gogh door Willem-Jan Verlinden;
- 3 november: Dubbelconcert door musici van BplusC.
- 8 december: Voordracht Vrouwen over Rembrandt door Dik Kompier en Aaltje Knoop.
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Daarnaast waren er nog drie rondleidingen, georganiseerd door de IVN: op 14 maart, 26 mei
en 22 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.

Overig
Van 17 november tot en met de eerste week in januari 2020 was er een expositie in de aula
met als titel “De zomer was groots…….”. Petra Adriaanse stelde sculpturen en keramiek
tentoon met als thema herfst. Jan Willem Reugebrink had een keuze gemaakt uit eigenwerk
en aangevuld met zeer recent werk met als inspiratiebron de natuur op de Historische
begraafplaats Groenesteeg.

