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         Den Haag, 8 februari 2017 
Onderwerp: plaatsing mementos 
 

Geacht Bestuur van de VvE ‘t Kruytschip, 

 

Het zal u bekend zijn dat in het gebouw aan de Garenmarkt 1A en 1B tot eind jaren 70 van de 
vorige eeuw het Geologisch Instituut van de Rijksunversiteit Leiden gevestigd was. 

Enkele honderden geologen hebben daar onderwijs genoten en in 1933 werd de Leidse 
Geologische Vereniging opgericht. Na de sluiting van het instituut is deze vereniging verder gegaan 
als reunisten vereniging en nog steeds zeer actief. Wij hopen begin 2018 ons 85 jarig bestaan te 
vieren en willen het 17de lustrum met iets aparts markeren. Dat brengt mij tot de kern van deze brief. 

Wij willen uw toestemming vragen voor twee op zichzelf staande zaken: 

1 .  Het aanbrengen van een plaquette bij de ingang om aan te geven dat daar vroeger het 
Geologisch Instituut was. 

2 .  Het plaatsen van een kleine sokkel met een schroef ergens aan de achterzijde van het 
gebouw. Een dergelijk “monument” is op 1 april 1978 geplaatst als ludieke actie om de drift 
der continenten te stoppen (zie foto’s hieronder). De plaatsing werd verricht in het bijzijn van 
de rector magnificus (op rechter foto) en haalde de landelijke pers. Dit object is begin jaren 
90 verwijderd. Het LGV bestuur heeft de afgelopen jaren ten aanzien van “de schroef” 
verschillende opties onderzocht maar plaatsing bij het vroegere instituut lijkt ons het meest 
toepasselijk. We hopen dat u en uw bewoners daar in meegaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik verzoek u om ons te laten weten of de bewoners bezwaar hebben tegen deze voorstellen. 

Uiteraard zijn wij bereid om een en ander nader toe te lichten. Ik stuur dit verzoek ook per e-mail. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Frits Bonvie, h.t. ab-actis Leidse Geologische Vereniging 
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