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Geachte bewoners,
De oud-nieuwviering nadert. Politieteam
Leiden- Midden, waar uw wijk onder valt,
hoopt dat de jaarwisseling een feestelijk
en vooral gezellig karakter zal hebben.
Wordt vervolgd op pagina 3
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Het weer herinnerde mij er een tweetal weken
terug aan dat ik weer eens wat aan mijn conditie
moest gaan doen om bijvoorbeeld weer eens de
Molentocht te kunnen gaan schaatsen. ln tweede
instantie vond ik echter dat dit onder het kopje
"goede voornemens" viel en dat uitsteltot
nieuwjaar nog best wel goed te praten was.
Tevens bleek dat schaatsen er in z'n
algemeenheid na vÍjf jaar in de opslag er beslist
niet op vooruitgaan. Te bot om er ook maar een
warm pakje boter mee te snijden, dus dat moest
eerst ook maar gedaan worden. Al met al was het
wel voldoende om me te realiseren dat er wel iets
moest geregeld moest worden om niet overvallen
te worden door de volgende ijsperiode.
Ik had dus al naar uitgekeken, maar helaas werd
het niets met dat natuurijs. Er bleef natuurlijk
genoeg over om met Kerst en Oudjaar het een en
ander af te spreken met familie en bekenden. Dat
is een beetje goochelen met de agenda's maar
gelukkig hoefje geen commissie in te stellen om
de kandidaten voor het feestmaal te beoordelen.
Bovendien loop je ook niet de kans dat je nog
door het landsbestuur verordonneerd wordt tot
het houden van een referendum om te beslissen
wie de tafel voor mag zitten. . . .

Affijn, behoudens een gezellige bestuurscrisis in
ons stadje hoop ik dat we als buurt en als
vereniging verschoond blijven van het effect van
dit laatste soort perikelen. En anders doen we
gewoon alsof onze neus bloedt, houden we het
gewoon gezellig, en is er dus alle reden om
samen de aankomende nieuwjaarsborrel te
vieren.

Dus de beste wensen voor het nieuwe
jaar!
Namens het bestuur,
Peter van LeUenhorst

I

Afgelopen jaarwisselingen hebben zich
in verschillende wijken incidenten
voorgedaan die hebben geleid tot
schade aan het wegdek, aan bushokjes
en aan privé-eigendommen. Vooral
vreugdevuren en vernielingen waren
hiervan de oorzaak.
Dit jaar zullen wij ons toespitsen op het
voorkomen van dergelijke activiteiten.
Wij richten ons hierbij op personen die
branden stichten, branden in stand
houden en/of vernielingen aanrichten.
Eventuele daders van dit soort
activiteiten zullen worden aangehouden
en worden vervolgd. Tevens zal de
schade op hen worden verhaald.
Uiteraard streven wij er als politie niet
naar om het feestelijke karakter van de
viering teniet te doen. Net als u gaan wij
uit van een veilig, rustig en vooral
gezellig begin van 2003.
Met vriendelijke groet,
Politie Leiden-Vooschoten
Wijkteam Midden.

Pleidooi VYD-Leiden voor
preventief fouilleren, cameratoezicht
en verwijderingsbevelen
Door Rob de Rooij, woordvoerder Veiligheid van
de

WD-fractie in de Leidse gemeenteraad

Zoals u wellicht in de media heeft vernomen,
heeft de WD na de zomer aangedrongen op een
keiharde aanpakvan de Íoenernende overlasÍ en
onveiligheid in Leiden. De WD-fracÍie was
daarbij de eerste fractie in de Leidse raad die
aandrong op steviger inslrumenÍen, zoals de
mogelijkheid van preventie.f fouilleren. In
november stelde waarnemend bnrgemeesler

Lemsíro een rninintuntpakkeÍ van nienwe
handhat ingsinstrumenlen aan de Gemeení eraad
voor. De burgemeesïer wil onder rneer heÍ
volgende: 1) het aanv,ijzen van de Niemae
BeesÍenmarkt als veiligheidsrisicogebied v,aarin
preventief kan worden ge-fouilleerd en v,aarilt
passief canteratoezicht mogeliik is,. 21 een
verbod op hinderl ijk alcoholgebr.uik, hinderlij k

gedrag, samenscholing en geluidsoverlast; en 3)
de mogelijkheid tot een gebiedsverbodvoor
individuele delicíplegers. De WD is blij met deze
omslag in het denken over veiligheid in Leiden,
nxaar zolt op een aantal punten een aanscherping
van de notitie u'illen zien.

ln Leiden is de veiligheidssituatie al lange tijd op
bepaalde plaatsen zeer zorgwekkend en dit vraagÍ
om adequate maatregelen. Bovendien heeft
Leiden een treinstation op de beruchte drugslijn
Amsterdam-Sch iphol-Rotterdam-Brussel. Als
Leiden rninder aan handhaving doet dan
Amsterdam en Rotterdam bestaat het risico dat
op korte termijn de stationscriminaliteit van beide
grote steden zich naar Leiden verplaatst. Dit
terwijl de drugsoverlast en de geweldsincidenten
nu al de spuigaten uitlopen.
Voor een sluitende aanpak is een pakket nodig
dat reikt van preventie tot repressie. Preventie is
belangrijk, maar alléén preventie is niet
afdoende. Meer armslag in de repressieve zin is

noodzakelijk. Het minimumpakket aan
handlravin gsinstrumenten dat de burgemeester

van Leiden wil invoeren sluit hierbij aan. Terecht
wordt dit pakket een minimunrpakket genoemd,
want dit is het minimum aan maatregelen dat
Leiden moet nemen om niet de aansluiting te
verliezen bij andere gemeenten.
Veel overlast bij bijvoorbeeld Molen de Valk of
het station kan al worden aangepakt door het
invoeren van een verbod op hinderlijk
alcoholgebruik, hinderlijk gedrag en
geluidsoverlast, door het verbod op
samenscholing aan te scherpen en door
gebiedsontzeggingen voor individuen mogelijk te
maken.

Volgens de WD is het een logische maatregel
om deNieuwe Beestenmarkt tot
veiligheidsrisicogebied te verklaren: dit biedt als
het nodig is de mogelijkheid tot preventief

2)

uitgaansleven in volle gang is. Als de
situatie zo emstig zou worden dat het
fouilleren nodig is, rnoet ook de directe
toegang tot de Nieuwe Beestenmarkt
kunnen worden meegenornen, te weten
het station (vanwege de drugslijn
Brussel-Schiphol) en het parkeerterreitt
bij De Valk.
De VVD zou het iogiscir vinden als het
instrument van de verwijderingsbevelen
evenals voor De Burcht en het Van der

Werfpark ook mogelijk wordt gemaakt
voor de omgeving van molen De Valk.
De WD wacht nog op een antwoord van

de burgemeester op de vraag
waarom hijdeze uitbreiding niet in
zijn notitie heeft meegenomen.
Voor een sluitende aanpak is niet alleen een
adequaat pakket van handhavingsinstrumenten
noodzakelijk, maar ook een goed preventiebeleid.

Nu een pakket met nieuwe
handhavingsinstrumenten voorligt, vindt de VVD
het ook het moment om de keten snel rond te
maken en de opvang van verslaafden
daadwerkelijk ter hand te nemen. De
burgemeester stelt voor om de opvang van
alcoholverslaafden te realiseren via een
verplaatsbare overkapte boot. Dit heeft de steun
van de VVD, maar dan dient wel een goede
locatie te w-orden gevonden.

Cijfers van de politie geven een toename aan van
de drugsoverlast. Het aantal

harddrugsverslaaf<len, ook vanuit andere
gemeenten in de regio, lijkt te zijn toegenomen.
Om de overlast op straat te reduceren is het een
optie om extra geld uit te trekken voor de
mobiele opvang van harddrugsverslaafclen.
De omslag in het denken over veiligheid is in
Leiden eindelijk gemaakt. Nu is actie geboden:
daadwerkeliik gaan optreden waar het nodig is.

fouilleren en passief cameratoezicht.
De burgemeester heeft aan de gemeenteraad een
minimumpakket voorgesteld. Hij heeft aan de
fracties in de gemeenteraad gevraagd aan te
geven welke instrumenten nog aan het pakket
moeten worden toegevoegd. Het minimumpakket
biedt al veel mogelijkheden, maar op twee punten
zou de VVD graag een aanscherping zien:
1) Als de Nieuwe Beestenmarkt tot
veil igheidsrisicogeb ied wordt verklaard,
zou dat ook met de Beestenmarkt, molen
de Valk en het station moeten gebeuren.
Kenmerk van het veiligheidsrisicogebied
is dat in uitzonderlijke gevallen
preventief kan worden gefou illeerd,
bijvoorbeeld op tijden dat het

Graag vernemen de leden van de
gemeenteraad ook uw mening over het
pakket maatregelen dat burgemeester
Lemstra heeft voorgesteld. Alle ingekomen
brieven worden betrokken bijde discussie in
de raadscommissie Bestuur en Veiligheid op
7 januari a.s. U kunt een briefje sturen aan:
Gemeenteraad en College van

B&ll

Leiden

Postbus 9100
2300 PC Leiden
Omdat het besluit op 7 januari wordt genomen,
verzoek ik u urvbriefsnel toe te stuÍen- Bij voorbaat
dank!
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De Blauwpoortsbrug met hardstenen bogen en dubbele val

Water en bruggen rond de Wijk,
deel

1

Frits van der Mark

Een blik op de kaaÉ van Leiden leert
dat de wijk'De Oude Morsch', met
uitzondering van de Nieuwe
Beestenmarkt, geheel omgeven is
door water. Maar hoe heeft de
ontwikkeling van deze watergangen
en de daarb'lj behorende
oeververbindingen zich eigenlij k
precies voltrokken? ln een serie van
stukjes zal ik deze geschiedenis
proberen te achterhalen.
ln de eerste aflevering komt de
Blauwpoortsbrug aan bod.

ln '1866 werd een geheel nieuwe brug
ontworpen, een ijzeren draaibrug. Een foto
van rond 1900, genomen vanaf de

Steenstraat, laat de brug met op de
achtergrond de huizen aan de Paardesteeg
(nu de Prinsessekade) zien.
De komst van de elektrische tram was de
aanleiding om een nieuwe en bredere brug
aan te leggen. Het werd de ijzeren
rolbascule brug met elektrisch mechanisme
die er nu nog steeds ligt. Op een foto uit
191 1 is de toen één jaar oude brug met het
karakteristieke brugwachters huisje te zien.
Door de komst van het Vlietkanaal raakte de
doorgaande vaarroute door de binnenstad in
onbruik. ln 1980 werd de Blauwpoortsbrug
vastgezet. ln de jaren negentig werd het
mechanisme van de brug gerestaureerd en
kunnen grotere schepen weer passeren.

Blauwpoortsbrug als ijzeren draaibrug (1900)

De Blauwpoortsbrug
De vroegste vermelding van een

oeververbinding op de plaats van de huidige
Blauwpoortsbrug stamt uit circa 13S0. ln die
periode werd de Lopsenpoort gebouwd en
een nieuwe gracht gegraven. Over dit water
werd een ophaalbrug gelegd. Na circa 2S0
jaar dienst te hebben gedaan werd deze
brug in 1602 publiekelijk verkocht voor
afbraak. De nieuwe brug werd alsnel naar
de nieuwgebouwde Blauwe poort aan het
begin van de Haarlemmerstraat genoemd. ln
1667 werd de houten brug vervangen door
een brug van steen met blauwe hardstenen
bogen. Aan deze brug werden met
regelmaat reparaties uitgevoerd. Op een foto
uit de negentiende eeuw, genomen vanaf de
Beestenmarkt, is rechts een deel van de
brug te zien met een viertal bogen en de
beweegbare dubbelval.

Litteratuur en foto's
Bruggenboek Leiden, Uitgave Gemeente
Leiden, 1983
Leiden in oude ansichten, Europese
Bibliotheek, Zaltbommel, 1 975
Leiden verleden tijd, Elmar, 1980

Huidige Blauwpoortsbrug,
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Het pand aan de 1" Binnenvestgracht 30 heeft, na jarenlang een studentenhuis te zijn geweest, een nieuwe
bestemming. Op deze locatie is een woonproject gestart voor jongeren met een licht verstandelijke
l---l:--Ilalluluap.
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nieuwe woonlocatie het tMorspoortproject'.

RK-Wij kverplegin
Morspoortproject

g
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Tussen restaurant 'La Plancha' en kapsalon 'Jos'
staat aan de l'Binnenvestgracht een in het
oogspringende huis met boven de deur de tekst 'RK
- Wijkverpleging'. Het is voorzien van een
hapgevel met geheel bovenin het jaartal 1907. Vele
jaren lang woonden er studenten. Dit voorjaar stond
het nog te koop en werd het in de advertentie
omschreven als stadsvilla. Na een uitgebreide
opknapbeurt hebben kortgeleden de eerste nieuwe
bewoners hun intrek in het pand genomen. Ik sprak
met Frits Schrijver, directeur van de Stichting, over
dit woonproject en het werk van de Haardstee in het
algemeen.
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Het Morspooftproject
Bij het Morspoortproject is er in de namiddag en
avond begeleiding aanwezig. Er zijn negen
appartementen die allen een eigen kookgelegenheid
hebben. Verder is er een algemene huiskamer waar
eventueel gezamenlijk gekookt en gegeten kan
worden. De bewoners zijn jong, vanaf twintig tot
voor in de dertig jaar.

De Stichting'de Haardstee'
Stichting 'de Haardstee' is een kleinschalige
organisatie die in de regio Leiden ondersteuning
levert aan mensen met een (licht) verstandelijke
handicap. De Stichting bestaat 40 jaar en begon met
als doel het opzetten en beheren van huizen waar
zoÍgaanmensen met een geestelijke handicap kon
worden geboden. Witte Singel 70 was hun eerste
woonlocatie.
In het begin woonden er meerdere bewoners op een
kamer en was er een inwonend directeur. In de loop
der jaren breidde men uit met een dependance en
een nevenvestiging. Ook veranderde de zorg van
een collectieve naar een meer individuele aanpak.
De vraag van de cliënt staat nu cenkaal, aan de
hand daarvan wordt gekeken welke zorg er het best
past. Voor de woonsituatie betekent het dat de
begeleiding kan variëren van 24 uurs tot ambulant.
Sinds een aantaljaren wordt er ook via een
woningbouwstichting bemiddeld. De bewoner huurt
en de begeleiding wordt door de medewerkers van
de Haardstee gegeven zodat er een scheiding is
tussen wonen en zorg. Een voorbeeld hiervan is het
Pioenhofproject dat is ontstaan in samenwerking
met 'Ons Doel'. Hier is bovendien een
multi filn cti oneel centrum in geri cht waar cliënten
die ambulant wonen elkaar kunnen treffen op de
inloopavonden en in het eetcafe. Aan de Korte
Langeshaat zijn dit jaar zestien zelfstandige
woningen in gebruik genomen.

RK-Wijkverpleging wordt Morspoortproject

Tijdens mijn gesprek met Frits Schrijver waren een
aantal bouwvakkers nog volop bezig met het
aanbrengen van de laatste voorzieningen. In alle
ruimten rook het nog naar verf, in de tuin waren een
paar werklui bezig met het plaatsen van een
fietsenstalling. Een drietal bewoners is al
ingetrokken, de anderen zullen binnenkort
verhuizen. Frits Schrijver vertelde dat als iedereen
goed gesetteld is er Open Huis zal worden
gehouden.
De redactie van de buurtkrant wenst de
Morspoortprojectbewoners welkom in de buut en
hoopt dat zij zich er snel thuis zullen voelen.

Het Rijksmuseum voor Volkenkunde
Rennende mensen op
hightechvideoschermen, gigantische
opblaaspoppen en nu een lichtkrant
het Rijksmuseum voor VotkenkunOe
laat geen middel onbenut om de
aandacht te trekken. En wat draait er
dan? Even een bik op:*:1t{iff3*fí. Een
speciaal programma voor de
kerstvakantie (gratis toegang voor
kinderen), foto's van Thom Hoffman of
Vermakelijke lenteplaatjes : een
tentoonstelling met erotische prenten
uit Japan. Op zondag 28 december en
zondag 19 januari (14.30-15.30 uur)
verzorgt de samensteller en
conservator Japan Matthi Forrel een
gratis rondleiding langs de expositie.

Seks in het museum?
Het Rijksmuseum voor Volkenkunde
veftoonde ze nog niet eerder: 47 Japanse
erotische prenten. Sommige met verhulde
verwijzingen naar seks en alleen te
doorgronden door de 'kenner', andere die
helemaal niets aan de veóeelding over
laten.

Japanse erotische prenten zijn
tegenwoordig wel bekend als
'lenteplaatjes', shunga. Toen ze werden
gemaakt - in de zeventiende tot
negentiende eeuw - werden ze 'plaatjes
om te lachen', waraie genoemd. Dus
vandaar de titel van de tentoonstelling:
vermakelijke lenteplaatjes. De fascinatie
voor seks is niet zo vreemd als je bedenkt
dat de verhouding tussen mannen en
vrouwen in een stad als Edo (Tokyo)
gemiddeld tien op één was. Een vrouw op
tien mannen, dus. Geen wonderdat de
mannen de erotische prentjes tevoorschijn
haalden om aan de hand van de
afbeelding te speculeren wat de figuren
zich van het liefdesspelvoorstelden. De
kans om er zelf in het echt achter te
komen was vrij klein! Uiteindelijk gaf een
korte tekst vaak uitsluitsel over de
precieze gedachten van de man en de
vrouw in de prent.
De vaak bedekte toespelingen ontgaan de
modeme kijker volkomen. Reden te meer
om te proberen of je er zondag 28
ecember of zondag 19 januari bij kan zijn!

De hele wereld om de hoek
Het Rijksmuseum voor Volkenkunde
beheert collecties van wereldfaam,
bijeengebracht door een reeks van
illustere vezamelaars. De
vezamelgeschiedenis is nauw verbonden
met die van het Koninkrijk der
Nederlanden. Koning Willem I (1772-1843)
zond geleerden uit naar ovezeese
gebieden om materiaalen gegevens te
vezamelen voor Nederlandse musea. De
vezamelingen over China en Japan
kwamen in het Koninklijk Kabinet van
Zeldzaamheden terecht. ln de tweede helft
van de negentiende eeuw breidden de
collecties zich sterk uit, eerst met
lndonesië. Het Ethnografisch Museum
slaagde er bovendien in waardevolle
collecties te verkrijgen uit het Zuidzeegebied, uit Afrika (waaronder de Beninbronzen), uit Amerika (onder meer een
bijzondere collectie Peruaanse keramiek),
uit Tibet en uit Siberië. De belangrijkste
aanwinst in deze periode was echter de
overdracht van die voorwerpen uit het
Rijksmuseum van Oudheden, die buiten
de klassieke oudheid vielen. Ook de
collectie oudheden uit Amerika vond haar
weg naar het museum. Na de Tweede
Wereldoorlog werden collecties uit onder
andere Nieuw-Guinea en Groenland
verworven. Het Rijksmuseum voor
Volkenkunde werd een museum van
internationaal niveau met beroemde, goed
gedocumenteerde collecties.
Meer weten? Zelf gaan kijken of een
bezoekje brengen aan www.rmv.nl.
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Nieuw in de redactie. even voorstellen
Ongeveer anderhalf jaar geleden kreeg ik
de Buurtkrant "De Put in de Oude Morsch"
voor het eerst onder ogen. We waren nog
geeneens verhuisd en het lag al in de
bus... Omdat ik het aardig vind om te
weten wat er in de naaste leefomgeving
speelt, sprak deze buurtkrant mijgelijk al

gemeente wat de deadline is voor
het indienen van protesteno en of
het zinvol is om alle reacties eerst te
verzamelen of ze direct naar de
betrokken ambtenaar door te sturen.
Daarop kwam het volgende
antwoord:
Geachte mevrouw Kiestra,

aan.

Afkomstig uit Schiedam leerde ik Leiden al
jong kennen. Een aantal zomervakanties
kampeerde ik met de zeeverkennersgroep
op het Boterhuiseiland in de Zijl. Met de
vletten voeren we Leiden binnen om in het
centrum boodschappen te doen. ln de
jaren zeventig kwam ik naar Leiden om
scheikunde te studeren en woonde o.a. op
de Morssingel met uitzicht op het museum
van Volkenkunde. Met het gezin woonden
we daarna in Groenoord noord. Begin
vorig jaar verhuisden we naar de 'íe
Binnenvestgracht en kijken nu net als
dertig jaar geleden weer uit op het
museum van Volkenkunde, zij het nu op
de achterkant.
Dit voorjaar stond er een oproep in de
buurtkrant voor nieuwe redactieleden. Dat
leek me wel wat, een goede manier om er
toe aangezet te worden het een en ander
eens wat verder uit te zoeken. De eerste
resultaten zijn in dit nummer te lezen.
Frits van der Mark

Paaltjes weg in de Kruisstraat?
deel 2

-

ln de vorige buuÉkrant is een
oproep geplaatst om de gemeente
vooraf te informeren over uw
mening over het geplande
wegblijven van de paaltjes na de
komende herbestrating van de
Kruisstraat. Er zijn twee reacties
gekomen van bewoners van de
Kruisstraat (met mijn eigen reactie
erbij zijn dat drie protesterende
bewoners). Er is geïnformeerd bij de

Eventuele post kunt u sturen aan
onderstaand adres :
Gemeente Leiden
Dienst Milieu en Beheer
Afd. Beleid, Ontwerp en Beheer
Postbus 148
2300 AC Leiden
lk wil u er wel op wijzen dat wij een
onderhoudsafdeling betreffen en
derhalve geen herinrichtingen verrichten,
met uitzondering van kleine
aanpassingen. Het plaatsen danwel
verwijderen van palen is er hier één van.
Het beleid in Leiden is erop gericht zoveel
mogelijk palen in de binnenstad
te verwijderen. Echter daar waar echt
noodzakelijk kunnen in overleg met
bewoners paaltjes teruggeplaatst worden.
Palen worden in principe niet meer
geplaatst om foutparkeren tegen te gaan,
controle op foutparkeerders is een
zaak v an Stadstoezicht.
Uitvoering van het werk zal
hoogstwaarschijnlijk week 3 van start
gaan,
uiteraard afhankelijk van het weer.
Met vriendelijke groeten,

Frans Peters

Hierbij nogmaals mijn oproep om,
mocht u de paaltjes \ryeer in de straat
terug willen zien na de herbestrating, dit
op papier te zetten en (gezien de tijd) te
sturen naar het genoemde adres bij de
gemeente!

Maaike Kiestra
Kruisstraat 38
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Annette ter Haar

ln Leiden zijn de voorbije eeuwen tastbaar.
ln het oude centrum rond de Pieterskerk en
de Burcht waan je je in de Middeleeuwen.
En vanuit dat centrum loop je zo door de
eeuwen heen naar het nu. D'oude Morsch
neemt een bijzondere plek in. Je vindt hier
gebouwen vanafde Gouden Eeuwtot nu.
Het Stadstimmerhuis, de haven (nu feeëriek
verlicht) de wevershuisjes, de brandspuit,
jugendstil, de jaren tachtig nieuwbouw - de
eeuwen zijn hier niet onopgemerkt
gebleven.
Een van de bouwstijlen waar Nederland om
bekend staat, is het Modernisme. Hier vind
je in de Oude Morsch weinig van terug.
Vreemd als je bedenkt dat een van de
grondleggers van deze Stijl hier zijn atelier
had. Theo van Doesburg werkte van 1916
tot 1921 op Kort Galgewater nummer 3.

ln de volgende schets heeft hij de details
weggelaten en de contouren met zwarte verf
sterk aangezet.

De voorstelling is nu nog alleen vaag te
herkennen. Zo schiep Van Doesburg voor
zichzelÍ de mogelijkheid met die
geaccentueerde lijnen en vlakken verder te
gaan, zonder nog vast te houden aan de
werkelijkheid.

ï

Hij had een prachtig uitzicht op de
Blauwpoortsbrug die hij dan ook keer op
keer schilderde. Wanneer hij uit het raam
van zijn atelier keek, zag hij schuin links de
in 1910 gebouwde brug met het
brugwachtershuisje. Je ziet goed hoe hij van
een natuurgetrouw beeld steeds abstracter
ging werken tot hij de Blauwpoortsbrug
vertaald had in een compositie van lijn en
kleur. Op de eerste schets is nog heel
duidelijk de brug herkenbaar, het huisje, de
boten, de mensen die over de brug
wandelen en een koets die erover heen rijdt.

De schetsen van de Blauwpoortsbrug waren
niet bedoeld voor een schilderij, maar voor
een aantalglas in lood ramen. Van
Doesburg kreeg deze opdracht van zijn
vriend J.J.P. Oud die architect was en in
Rotterdam werkte aan een aantal
woonblokken voor de wijk Spangen. De
serie schetsen en de glas in lood ramen zelf
worden regelmatig tentoongesteld in het
Stedelr.lk Museum De Lakenhal.
Meer weten? Lees Stijlfiguren, Theo van
Doesburg (1883-1931) geschreven door Carol
van der Heyden en Max Dohle. Deel 5 uit de
serie Leidse verhalen van Leiden VW Promotie.

ar\
.,

\

-,/
'Nou mam, ik moet
je
gaan.
Hou
weer
-. ,
goed en ik kom snel
weer even langs.
Praten we dan weer
'i*P'
verder.'
'Ja jongen jij ook. Dag en doe je
voozichtig?'
'Ja natuurlijk, je kent mijtoch?
Frans legde op en begon meteen in het
telefoonboek te bladeren naar een kennel.
Na een kort gesprek was het duidelijk. Een
beagle was het meest ideaal en het toeval
mocht zijn dat er ín Leidschendam net een
gezin was die door omstandigheden hun
hond moesten wegdoen. Vanuit Den Haag
was het maar een klein stukje en dan zou
hij zijn moeder vanavond eens gaan
verrassen.
ln Leidschendam zat het dier al op hem te
wachten en keek hem met droeve bruine
ogen aan. Hij liet de mensen afscheid
nemen van het dier en zette hem op de
achterbank in de auto.
'Zo zullen we je eens naar je nieuwe
baasje gaan brengen'sprak hij haar
geruststellend toe.
De hond piepte een beetje en legde zijn
kop op zijn voorpoten alsof ze hem
begreep. Frans parkeerde zijn auto aan
het Galgewater en liep naar de Smitssteeg
waar hij bijzijn moeder aanbelde. Via de
intercom hoorde hij zijn moeder verrast
zijn. De deur klikte open en hij liep naar
boven. Zijn moeder stond hem al in de
deur op te wachten en lachte van oor tot
oor. Och wat ging het hem toch aan zijn
hart als hij dít zo zag. Het is en blijft toch je
moeder en die hoort gewoon krachtig te
zijn en een plekkie waar je altijd kunt
wegkruipen. Nou eens kijken hoe ze zou
reageren.
'Och jongen dat had je toch niet hoeven
doen,' klonk de trillende en gebroken stem
toen ze de pup uit zijn doosje tilde. De
beagle begon meteen over haar gezicht te
likken en het was duidelijk liefde op het
eerste gezicht. Hele gesprekken tussen
die twee speelden zich al af en Frans
deed een stapje terug maar ontkwam niet
aan een dikke knuffel van zijn moeder.
'Zij doet me aan een visdobber denken
zoals ze daar zo neergeploft zit. Nou weet
je wat, je heet gewoon Dobber'. Meteen
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Een oma voor Floor
'Hoi mam, hoe is het vandaag'
De altijd vrolijke stem van haar zoon klonk
door de telefoon en een glimlach kwam op
het gezicht van mevrouw Verstegen. Haar
zoon belde twee keer in de week om te
kijken of ze al wende. Ze wist dat best wel
maar hield zich maar groot. Hijwas ook
alleen en anders ging hij zich maar zorgen
om haar maken en hij moest toch ook zijn
eigen leven leiden.
'Ach jongen, best goed hoor, mag niet
klagen. lk kijk hier mooi uit op het tuintje
en de haven. Maar ja, iedereen is hier zo
op zichzelf hè, dat was vroeger wel
anders, toen spraken mensen nog vaker
tegen elkaar. Maar ja, ik heb de winkels
dicht in de buurt en zo nu en dan maak ik
eens een praatje als ik in het parkje bij de
molen zit.'
Hoewel h'lj er altijd naar vroeg, kende
Frans het antwoord wel uit zijn hoofd. Zijn
moeder hield zich altijd groot maar voelde
zich eenzaam. Tja maar in haar oude
huisje blijven wonen ging echt niet meer.
Ze was al78 jaar en kwam de trap niet
meer goed op, kon de boel niet meer
schoon houden. Een huishoudster was
niet te krijgen en voor de thuiszorg was
een wachtlijst. Dus dan maar ergens waar
ze goed verzorgd kan worden en waar ze
nog wat mensen om haar heen heeft. Er
kwam een plekje vrij in de
Stadstimmerwerf en dat was eigenlíjk de
perfecte gelegenheid.
'Ja maar mam ze komen ook niet vanzelf
op je af. Klop je niet zo eens ergens aan
om een praatje te maken of om kennis te
maken met je buren? Die vinden dat
misschien ook wel erg leuk maar durven
zelf ook niet.'
'Nee, dat hoeft helemaal niet. Echt het
gaat goed zo, moet er alleen nog even
aan wennen, dat is alles.'
'Nou goed dan. Maar mag je eigenlrlk
dieren hebben daar? Je had vroeger alt'tjd
een hond en daardoor kwam je nog wel
vaker ook buiten.'
'Ja dat mag wel geloof ik maar dat is ook
zo'n gedoe hè.'
'Ja misschien ook wel', antwoordde Frans
maar zijn plan stond al vast, hij zou wel
eens gaan kijken wat een geschikte hond
voor moeder zou ziin.
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grepen haar vast en ondersteunden haar
bij het verder naar binnen lopen.
Er had een file gestaan en een tankwagen
met kerosine had dat niet in de gaten
gehad, remde te laat, schaarde, ramde de
achterste rij auto's en vloog in brand.
Frans was op slag dood geweest
aangezien hij achteraan in de file had
gestaan. Nu was ze alles kwijt waar ze
ooit voor geleefd had. Haar man, haar
oudste zoon die ooit ontvoerd en
waarschijnlijk vermoord was en die ze
nooit meer terug heeft gezien en nu ook
haar jongste zoon. Alleen Dobber, een
berg foto's en de verzameling gouden
munten van haar man was alles wat haar
restte aan herinneringen. De rest had ze
allemaal letterlijk nu moeten begraven.

kwam de beagle
kwispelend op
haar af dus dat
moest wel goed
gaan.
'Drink je nog
even een kop
thee? lk heb het
water al op
staan'
'Ja OK, doe ik maar ik moet morgen weer
vroeg op dus ik kan niet te lang blijven.'
Zoals altijd vloog de tijd en na een uurtje
reed hij weer terug naar huis.
De volgende ochtend stond Dobber al aan
haar bed. Een hoog kefje wekte mevrouw
Verstegen en meteen kwam er een
glimlach op haar gezicht. Zoals gewoonlijk
zetle ze de radio aan en schuifelde
vervolgens naar haar keukentje om
Dobber eens even wat voer te geven.
De verkeersinformatie sloot het nieuws af.
He, alweer een groot ongeluk gebeurd op
de 412. Het was ook altijd raak daar.
Mensen reden ookzo hard.Ze had het net
gedacht toen de telefoon ging. 'Was het
nu de deur of de gewone telefoon', ze
hield het nog niet zo goed uit elkaar. Nee
het was de deur.
'Goede morgen mevrouw, de politie,
kunnen we even binnenkomen?'
'Uh ja natuurlijk.' Én ze klikt de deur open.
'He? Zou er wat gebeurt zijn in de straat
dat ze iets van haar wilden weten?'
Twee ernstig kijkende agenten kwamen
door de gang lopen.
'Mevrouw Verstegen?' begon één van
hen.
'Ja, dat ben ik'antwoordde ze.
'We hebben een slecht bericht voor u
mevrouw'vervolgde de agent. 'Zojuist is
uw zoon bij een emstig verkeersongeluk
om het leven gekomen.'
Alsof ze een stok in haar nek kreeg. Het
werd helemaal zwart voor haar ogen.
'Nee, dat zullen jullie wel verkeerd
hebben. Frans rijdt altijd heelvoorzichtig.
En hij is nog zo jong ook, hij is net gisteren
nog hier geweest en heeft me een hond
gebracht en... maar...' ze moest zich
vastgrijpen. 'Maar hoe dan...?'Aan het
gezicht van de agenten zagze dat het
toch echt waar moest zijn en dreigde door
haar benen te zakken. De beide agenten

De maanden augustus en september
waren als een waas aan haar
voorbijgetrokken. Wat normaal enkele van
de mooiste maanden waren, zou nooit
meer hetzelfde worden. Elke dag draaide
ze haar ritueel af . Ze was flink afgevallen
en inmiddels slecht ter been geworden.
Een rollator bracht nu uitkomst zodat ze in
ieder geval Dobber nog uit kon laten. Er
waren wel meer mensen die af en toe
eens binnenwipten om een kop thee te
drinken maat ze werd het meest vrolijk als
Dobber weer eens gekke capriolen
uithaalde. Het was net of ze Frans dan
toch een beetje bijzich had. Ook leek het
wel alsof zijhaar begreep. Als ze stilletjes
zatle huilen, legde het dier haar kop in
haar schoot en keer dan van onderuit naar
haar op. Dat troostte dan wel wat. Maar
niemand meer die eens in de twee dagen
belde.
De maand oktober brak aan en het viel
haar op dat Dobber iets minder beweeglijk
was en wat dikker aan het worden was.
Zou ze haar dan te veel voer geven? Ach
ja en wat dan nog. Ze mocht ook wel eens
iets extra's. Kom maar weer eens de jas
aan en naar de winkel. Het lopen begon
toch al weer iets beter te gaan en ze pakte
maar eens de stok, dat zag er niet zo
kreupel en oud uit. Ze stapte de
Smitssteeg in en snoof de frisse
hedstlucht op. Dobber liep netjes naast
haar zonder aan de riem te trekken.
Plotseling hoorde ze achter zich een
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scootertje fel toeteren en voelde ze ineens
een ruk aan haar arm. Twee scheldende
jongens gaven haar een klap in het
gezicht omdat ze haar tasje vastgreep.
Het mocht niet baten. Zeviel om en in
haar val voelde hoe het tasje van haar arm
gleed. Haar hoofd raakte de straat en alles
werd zwart.

Floortje van de Brandt pakte haar fiets uit
het fietsrek en begon de terugrit naar huis.
Al in de tweede klas VWO van het Da
Vinci. Nog maar vier jaar en dan mocht ze
naar Utrecht om diergeneeskunde te gaan
studeren. Hoewel haar ouders haar dat
ten zeerste afraden vanwege haar allergie
voor van alles en nog wat. Ach ze had
immers gelezen dat je er ook overheen
kon groeien. De wind dreunde meteen vol
in haar gezícht. Ah gatsie, nog wind in
ook. Zulje zien dat het zo ook nog gaat
regenen. Ze kromde haar rug en beukte
op haar trappers. En ja hoor, ze was
halverwege en daar brak de bui los. Zo
nog een klein stukje maar en dan thuis.
lneens ergens tussen de windvlagen, het
leek wel of ze iets hoorde janken. Ze keek
naar haar fiets of daar iets aanliep. Nee,
alles in orde maar daar hoorde ze het
weer!!!! Ze stopte en keek om zich heen.
Weer die etters uitZbzeker. Niets te
zien... dan maar weer opstappen anders
kwam ze nog te laat. Net toen ze opstapte
hoorde ze echter in het gras naast de weg
wat bewegen. Ze keek naar waar het
geluid vandaan kwam. Eerst alleen een
rode band en aan het eind van de band
een totaal venegende en bibberende hond
tussen plastic zakken, lege blikjes en een
totaal kapotte handtas. Acuut gooide ze
haar fiets neer en liep op de hond af . Ze
pakte het bibberende beestje op en stopte
het onder haarjas. Met één hand aan het
stuur en de andere onder haar jas fietste
ze het laatste stukje naar huis. Drijfnat
zette ze de fiets in de garage en liep de
bijkeuken in.
'Mammaaaaaaa!!!!! Kom eens hier kijken,
ik heb een hond gevonden.'
Haar moeder keek op van de krant en zag
haar dochter de kamer bínnenkomen.
'Nee, ho niet de kamer in, moet je zien die
moddervoeten van je!'

Toen ze haar ogen opende was alles wit
om haar heen. Waar was? Wat was er
gebeurd?
'Mevrouw Verstegen? Kunt u mij horen?'
Een man in een witte jas sprak haar
vriendelijk toe. Langzaam werd het
duidelijk.
'Zo u heeft een behoorlijke smak
gemaakt', sprak de man.
Haar oog werd verder open getrokken en
een fel lampje werd erin geschenen. Ze
wilde zich bewegen maar dat lukte niet.
Haar heup stak scherp en pijnlijk zodatze
maar stil bleef liggen.
'Waar ...... ben ik? Wie.... bent u?'
Stamelde ze en haar hoofd voelde alsof
het uit elkaar spatte.
'lk ben dokter Haberman en u bent in het
LUMC. Kunt u mij vertellen wat er gebeurd
ís mevrouw Verstegen?'
'Hoe weet u mijn naam? Dat heb ik u niet
verteld?'
'Mensen bij u in de buurt die u gevonden
hebben kenden u en hebben dat
doorgegeven. Maar weet u ook wat er
gebeurd is?'
Mevrouw Verstegen probeerde na te
denken maar de pijn liet het niet echt toe.
'Nee, ik zou het niet weten. Heeft u mijn
zoon algebeld? Misschien kan die mij
komen halen.'
De arts keek even vragend opzij. 'Maar
mevrouw uw zoon is drie maanden
geleden overleden. Herinnert u het zich
weer?'
'Wat zegt u dokter? Overleden? Wel nee,
hij woont in Den Haag en heeft me
gisteren nog gebeld?'
'lk zal het nog even nakijken mevrouw.
Gaat u maar eerst even slapen en vooral
goed uitrusten want u heeft een
behoorlijke smak gemaakt.'
Ze sloot haar ogen en vielweer in een
diepe slaap.

Tot zover de feuílleton van de Oude Morsch
geschreven door John Diex .
ln de volgende krant gaat het verhaal verder.
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Bestuur van de Vereniging De put in de Oude Morsch

(aangesteld in december 1998)

DemocroÍische besíuÍfuo r ming
yersus nu of nooil

Peter van Leijenhors Voozitter

Nel Hansen
Maaike Kiestra
Berend van Kampen
Annette ter Haar
John Diex
Nel Hansen

De RijnGouweLijn, de lightrailveöinding
tussen Gouda en Noordrrvijk, maakt
spannende tÍjden door. Komt ie er wel of
toch maar liever niet? Heet hangijzer is het
traject door de Leidse binnenstad. Deze
ingreep betekent een ware
gedaantevenruisseling voor de
Lammenschansweg, Korevaarstraat,
Breestraat, Kort Rapenburg en
Steenstraat. Reden genoeg voor een
referendum, meende het bewonerscomité
van de Lammenschansweg. De Gemeente
dacht daar heel anders over. Een
referendum betekent in ieder geval uitstel
van enkele maanden en de gemeente is
zelfs bang dat uitstel in dit geval afstel
wordt. Dat heeft te maken met de beperkte
budgetten die er zijn voor plannen voor
allerleiweg- en railverbindingen. Als er
ook maar enige twijfel ríjst over de
uitvoerbaarheid van een project, komt het
onder aan de lijst te staan. En het is nog
maar de vraag of er ooít weer een kans
komt op zoiets als de Rijn Gouwe Lijn. ln
oktober zag het er naar uit dat er geen
referendum zou komen, maar de leden
van het bewonerscomité lieten het hier
niet bij zitten en spanden een kort geding
aan bijde Haagse bestuursrechter.
Rechtbankpresident M. van Reenen doet
op 19 december uitspraak.
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Duo seèretaris
Duo secretar,is
Redactie
Redactie
Redactie

Contactpersonen voor onze buurt
Paulv.d. Heuvel, buurtwerk LWO
Wijkagent
Bouwen en Wonen
Rene Verdelwíjkbeheer

Met klachten kunt u beflen:
Politie (b.v. over hang jongeren)
Klachten horecagelegenheid
(volume)

tel. 514 25 64
tei.514 25 64
tel. 522 58 60
tel. 513 17 1B
tel. 513 45 85
tel. 512 61 36
tel. 525 88 65
tel. 516 57 33
tel. 5'16 76 48

tel. 0900 8844
tel. 5í6 70 15

Online klachten melden de website
voor vragen, opmerkingen en
meldingen, die te maken hebben met
de woonomgeving, kunnen nu zowel
telefonisch als via internet terecht bij
het Servicepunt Woonomgeving.
Servicepunt Woonom geving

tel 5í6550í

Online
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Advertenties
Met vragen over het plaatsen van
advertenties in de buurtkrant kunt u
zich wenden tot Fer Hansen

Meer informatie?
www.riinqouweliin.nl
www. leidschdaqblad. nl
www. leidencentraal. nl (binnenkort in de
lucht)

0e rdactte tuentt u

tel. 514 01 BC

penningmeeste tel. 5'13 45
85
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tel. 513 45 85

BI]URT\/IXIRENIGING
DE PUT IN DE OUDIX

COLOF'OI\
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De Put in de Oude Morsch is een uitgave
van buurtvereniging De Put in de Oude
Morsch

De buurtvereniging behartigt de
belangen van de bewoners van de
buurt de Oude Morsch. Zij gaat
discussies aan met de gemeente
over, onder andere, het parkeerbeleid, (geluids)overlast, gemeentelijk
welzijnsbeleid, groenvoozieningen,
verkeer en veiligheid.

Redactieadres: Narmstraat 29, tel. 513 45 85
Oplage: 450 exemplaren

Verspreiding: De buurtkrant wordt gratis huis
aan huis verspreid door Fer Hansen aan alle
bewoners van de buurt De Oude Morsch en
wordt toegezonden aan relaties van de
buurtvereniging.

Wist u dat de buurtvereniging
regelmatig vergaderi ngen als
bestuur heeft.
ledereen is welkom om een
vergadering bij te wonen.Belt u
even u even voor actuele datums
als u wilt komen.

Redactie:Annette ter Haar Frits van der Mark
John Dierx Nel Hansen

Omslagillustratie: Rien Hansen

*****

077-5142564 Berend v. Kampen
en Maaike Kiestra

Heeft u een artikeltje of een idee voor de
buurtkrant, wilt u een activiteit
aankondigen, of iemand in het zonnetje
zetten, geef dit dan door aan Nel Hansen,
tel. 513 45 85, Narmstraat 29. (Uw bijdrage

071-5134585 Nel Hansen

Buurtagenda
Buurtvereninging

indien mogelijk s.v.p. op floppy aanleveren.)
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Buurtborrel bij Lemmy's Biercafe

I
I
I

I

IK GEEF MIJ OP ALS LID
naam

straat
postcode

De buurt de Oude Morsch beslaat het gebied tussen

de Beestenmarkt, Rijnsburgersingel, Morssingel, en
het Kort Galgewater.

U kunt dit strookje inleveren bij
Nel Hansen, Narmstraat29. U krijgt
dan een factuur thuis gestuurd. U
kunt ook € 5,- overmaken op giro
621 7680, t.n.v. Buurtverenigning De
Put in de Oude Morsch, Narmstraat
29,2312 BD Leiden.
Dank u wel!
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De sponsors van de buurtkrant
Buurtvereruiging
"De Put in de oude Morsch!'
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