Hierbij ontvangt u het maartnummer van de digitale
nieuwsbrief van de Historische Vereniging Oud
Leiden. In deze nieuwsbrief onder andere de agenda
voor de maanden maart en april, de foto’s die deze
maand op de Leidse historische kalender te zien zijn,
aandacht voor een van de vele geveltekens die
Leiden rijk is en een mooie afbeelding uit de
Beeldbank.
Kijk voor meer informatie over de Historische
Vereniging Oud Leiden en haar activiteiten op
www.oudleiden.nl.
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Nieuwsbrief van de Historische Vereniging Oud Leiden – Maart 2016

Agenda maart/april
Toegang tot lezingen georganiseerd door de HVOL is gratis op vertoon van
de ledenpas. Nietleden betalen 5 euro.
Vrijdag 26 februari 2016
Lezing door Alphons Siebelt, 'Het raadsel van de voedselvoorziening in de
Hongerwinter'.
Plaats: Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1. Aanvang: 20.00 uur.
Samenvatting
Zaterdag 5 maart
Boekpresentatie Leidse Literaire Reeks deel 2 door Onno Blom: Nico Dijkshoorn, 'De
Leidse Elvis'.
Plaats: Café Leidse Lente, Haagweg 4. Aanvang: 20.30 uur.
Vrijdag 11 maart 2016
HVOLexcursie naar het Hoogheemraadschap van Rijnland met bezoek aan het
kaartenarchief en restauratieatelier en lezing door Petra van Dam, ‘De slag om de
zeewering’.
Deze excursie is inmiddels volgeboekt.
Woensdag 30 maart 2016

Algemene ledenvergadering van de Historische Vereniging Oud Leiden en aansluitend
de lezing ‘750 jaar stadsrechten van Leiden! Of al 803 jaar eerder?’ door dr. Joost
C.M. Cox.
Plaats: Burgerzaal Stadhuis Leiden. Aanvang: 19.30 uur.
Samenvatting
Zondag 10 april 2016
HVOLlentewandeling ‘Ontdek Oud Oegstgeest’, in samenwerking met de Vereniging
Oud Oegstgeest.
Informatie
Zaterdag 23 april 2016
Vereniging Het Plantsoen, in samenwerking met de HVOL, programma over de ‘De
Leidse helden van 1831. De terugkeer van de Leidsche Jagers uit de Tiendaagse
Veldtocht’.
Plaats: Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1. Aanvang: 20.00 uur.
Informatie
Zaterdag 30 april 2016
Dirk van Ecklezing ‘Sociale woningbouw als bedreigd erfgoed’.
Plaats: Maredijkhuis, Maredijk 100. Aanvang: 14.30 uur.
Samenvatting
Tot en met 27 maart 2016: Tentoonstelling ‘Euro Meltdown’.
Plaats: Rijksmuseum voor Oudheden, Rapenburg 28, Leiden.
Informatie
Tot en met 15 juni 2016: Tentoonstelling ‘Scheepswerf Boot 1877 – 1979’. Plaats:
Leiderdorps Museum, Van Diepeningenlaan 110, Leiderdorp.
Informatie

Controle ledenadministratie
Om onze service aan u te verbeteren, werken wij op dit moment onze
ledenadministratie bij. Het is voor u en ons van groot belang dat deze uptodate is.
Wilt u daarom zo vriendelijk zijn het bijgaande formulier in te vullen en te versturen,
zodat wij onze gegevens kunnen aanvullen en corrigeren?
Wij gebruiken uw informatie alleen intern. U hoeft niet bang te zijn dat uw gegevens
in verkeerde handen raken.
Wij danken u voor uw medewerking!
Bent u nog geen lid van onze vereniging? Voor slechts 20 euro per jaar bent u nog
beter op de hoogte dan alleen via de digitale nieuwsbrief. U krijgt elk jaar het
nieuwste Leids Jaarboekje en elk kwartaal ons mededelingenblad Oud Leiden
Nieuws. Bovendien heeft u gratis toegang tot alle HVOLlezingen en krijgt u reductie
op de excursies.
Geef u hier op als lid van deze actieve vereniging.

Historische kalender 2016  maart: Garenmarkt

Het water tussen de Korevaarstraat en
de Garenmarkt/Steenschuur met aan
het einde de Leefsteenbrug werd in
1961 gedempt.

Vóór de demping heette dit stukje het
Kort Levendaal. In de jaren dertig was
het Levendaal zelf al gedempt.

Oproep nieuw bestuurslid
Op het moment telt het bestuur van de HVOL het volgens de statuten minimaal
vereiste aantal van 7 leden. Het maximumaantal bestuursleden is in diezelfde
statuten vastgesteld op 11.
Vanwege het groeiend belang van communicatie en alles wat daarmee verband
houdt, is het bestuur voornemens om bij de algemene ledenvergadering in
maart 2016 voor te stellen het aantal bestuursleden met een extra lid uit te
breiden. De te benoemen kandidaat zal (mede)verantwoordelijk zijn voor de
website, communicatie en PR, promotie en ledenwerving.
Het bestuur is daarom gericht op zoek naar een kandidaat die niet alleen een
ruime belangstelling heeft voor de (Leidse) geschiedenis en het (Leidse)
erfgoed, maar ook beschikt over kennis, vaardigheid en ervaring op het gebied
van het schrijven en bewerken van tekst voor de digitale media (met name de
website en sociale media als Facebook en Twitter). Gezien de huidige
samenstelling van het bestuur wordt met name aan vrouwelijke kandidaten
gevraagd om te reageren.
Reacties graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 25 maart 2016 naar
secretaris@oudleiden.nl.

Gevelteken van de maand maart:
muurreclame H. van Romburgh
Deze reclame voor de ijzerwarenhandel
van Van Romburgh dateert
vermoedelijk uit de jaren twintig van de
vorige eeuw. In 1994 werd hij
gerestaureerd en teruggebracht in de
oorspronkelijke kleuren. Het bijzondere
van de muurschildering is dat deze is
uitgevoerd in een unieke
Jugendstilbelettering.
Lees meer

HVOLwandeling Ontdek Oud Oegstgeest
Op zondagmiddag 10 april organiseert de excursiecommissie in samenwerking met
de vereniging Oud Oegstgeest een lentewandeling door Oegstgeest. De middag
begint om half één in het Dorpscentrum (Lijtweg 9) met een lezing door Carla de
GlopperZuijderland, gemeentearchivaris van Oegstgeest. Zij zal kort wat vertellen
over de ontwikkeling van het dorp door de eeuwen heen. Direct daarna start de
wandeling, die langs een aantal monumenten en een deel van het vele groen van
Oegstgeest voert.
Informatie

Een afbeelding uit de Beeldbank:
De Gepekte Brug over de Oude Rijn

De Gepekte Brug ligt over de Oude Rijn tussen de Hooigracht en de Pelikaanstraat.
De eerste versie van de brug werd ten tijde van de stadsuitbreiding van 1350
gebouwd. Deze foto dateert uit 1941. In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd
de brug verbreed en sneuvelden de drie panden rechts voor de cityring.
Kijk voor meer historische foto’s hier. In het zoekvenster kun u een of meer
trefwoorden intikken.

Erfgoed Leiden Vondst van de Week:
Gaaf Jesseinterieur in huize Buitenzorg
Huize Buitenzorg is een
18deeeuwse
buitenplaats aan de Hoge
Rijndijk. In 1920 ontwierp
de bekende Leidse
architect H.J. Jesse in
opdracht van F.C.
Zuurdeeg het interieur

voor dit pand. F.C.
Zuurdeeg was de laatste
telg van de familie die de
wollendekenfabriek aan de
Oude Singel exploiteerde.
Lees meer

Verkrijgbaar via de HVOL
De onderstaande artikelen zijn verkrijgbaar bij de HVOL. Belangstelling? Stuur een
mail naar promotie@oudleiden.nl en wij zetten het voor u klaar.
Kees Walle, Buurthouden 14001795
De geschiedenis van de Leidse gebuurten, kleinschalige
buurtorganisaties die de sociale infrastructuur van de stad
vormden. Centraal stonden de burenplichten, waarvan het
begraven van de doden de voornaamste was. Geen
Leidenaar mocht of kon zich aan die verplichtingen
onttrekken.
Prijs: 15 euro.

Cadeaulidmaatschap
Maak iemand voor een jaar lid van onze vereniging. Het nieuwe lid kan na dat jaar
beslissen of hij/zij het lidmaatschap zelf wil voortzetten. Prijs: 20 euro.

R. van Maanen (red.), Leiden,
Geschiedenis van een Hollandse
Stad (4 delen)
De laatste exemplaren van dit unieke
werk over de geschiedenis van Leiden.
Nu voor de meeneemprijs van 100
euro!

Leids Jaarboekje
Oude jaarboekjes voor een weggeefprijsje!
Onze voorraad wordt regelmatig aangevuld. Prijs: 1 euro.
Ook nog verkrijgbaar: enkele jaarboekjes van de stichting
Dirk van Eck. Prijs: 1 euro.
Prentbriefkaarten
Set van 13 verschillende kaarten met afbeeldingen van de Leidse markten. Prijs 2,50

euro.

DVD Stadsbeeld in beweging
Set van zes dvd's met uniek filmmateriaal van historisch
Leiden, met beelden van onder andere de stadhuisbrand
van 1929, de bevrijding in 1945 en de in 1961 opgeheven
blauwe tram. Prijs: 30 euro.

Gedempte grachtenwandeling
Een informatieve wandelroute langs plaatsen in de
binnenstad waar ooit water stroomde. Prijs: 2 euro.

Bedrijfsleden
De onderstaande bedrijven zijn bedrijfslid van de Historische Vereniging Oud Leiden.
Bent u ook een bedrijf met een warm Leids hart en met respect voor de Leidse
geschiedenis? Dan is het ondersteunen van de Historische Vereniging Oud Leiden
net iets voor u. Neem contact op met promotie@oudleiden.nl en we vertellen u er
alles over. (Dit emailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig
om het te kunnen zien.)
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