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ln dit nummer onder meer:
Een stukje van de voorzitter.

Bruggen in de buurt.
Wandelen in de buurt.
8 Mei molendag.
Recepten van de molenaar.
De nieuwe bomen binnen onze buurt.
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Vaarzitter

Na de ongebruikelijke bloedheie zomer van vorig jaar
lijK deze lente volgens het boekje van de oeroude
traditie te verlopen, "oud-hollandsch" zullen we maar
zeggen. Voorspelbaar is het weer daarmee dus niet, U
kent natuurlijk ook de oude spreekwoorden als "Maart
roert z'n staart",'April doet wat'ie wil" dus dit is typisch
het jaargetijde dat de zomerkleding ai uit de opslag
gehaaid kan woi"den, maar de winterkleding er nog niet
in. Maar hei is v'rel het prettigst om die winterkleding
maar te vei'geten en vooruit te kijken naar de
aankomende zomer, lvant ik denk dat net elnde Maart
al het siartschot is gevailen voor hetierras-seizoen.

Van een afstan-dje is dit bijzonder leuk om te
observeren omdat iedereen tegelijk op ongeveer
heEelfde tijdstip plaats vrtl nemen Dit geeft het een
indrukvan de stations en treinen in het spitsuur. Je
hebt bijvoorbeeld hangende groepjes van mensen
ongeduldig ioerend op eventuele vrrlkomende tafeitjes
op het terras rran hun keuze. Andeaijds vindt je
zlervende groepen die kennelijk hun keuze nog niet
bepaald hebben, oÍr.,oor wie het allemaal te lang
duui'de. en die nu iegen beier weten in ergens anders
willen proberen. Vergelrjk dit met overvclle of sterk
vertraagde treinen en U \ueei waarschijniijk vtel wat ik
bedoel. ll< zei dus van een afstandje, maar zodra je zelf
op zoek gaat is deze lol er snel vanaf, en moetje net
als iedereen gewoon proberen ergens een plekje te
bemachtigen.

ïrouwens, nu ik er over nadenk is er al tijden een
discussie over verschoven werktijden en thuiswerken
om de overvolle spits wat te verminderen. Zou ei" ook
niei zoiets mogelijk zijn met verschoven borreltijden of
thuisdrinken? Als je de teruglopende omzet van de
horeca mag geioven is inmiddels het laatsie al
enigszins een trend. Laat het ons weten op de
volgende borrel, overigens op dezelfde iijdl
Namens het bestuur,
Peter van Lei.ienhorst

De Algemene Ledenvergadering.
Ook dit jaar staat ie weer op de agenda: de
Algemene Ledenvergadering.
Het is de bijeenkomst van en voor de leden van
deze buurtvereniging om terug te blikken, bij te
praten en vooruit te kijken, om feedback,
aandachtspunten, nieuwe initiatieven en
dergelijke te bespreken
Zo werd bijvoorbeeld in de gezellige algemene
ledenvergadering van vorig jaar de
feestcommissie geboren.
Tevens legt het gekozen bestuur verantwoording
af voor het gevoerde beleid en wordt er weer een
(nieuw) bestuur gekozen.
Voor dit jaar staat de datum en plek nog niet
vast, maar dat krijgt u ter zijner tijd te horen.
Wel staat vast dat niet iedereen van het huidige
bestuur herkiesbaar is. Bovendien zou het
mogelijk geen kwaad kunnen als er eens wat
nieuw'bloed' in het bestuurzou komen.
Vandaar de vraag of er leden zijn
die wel geïnteresseerd zijn in het
bekleden van een (bestuurs-)functie
in de buurtvereniging en die zich
daarvoor wilien aanmelden.
Het zijn onbezoldigde functies, die op zich ook
niet al terreel tijd vergen, maar wel enige
betrokkenheid met het wel en wee in deze buurt.

ln de volgende buurtkrant zullen we met wat
meer concrete informatie komen hierover.
Bij deze in ieder geval de uitnodiging om eens na
te denken om iets in de buurtvereniging te gaan
doen, alsook de uitnodiging om daarover
informatie te vragen aan (een van) de huidige
bestuursleden. De namen en telefoonnummers
vindt u verderop in deze buurtkrant.
Groeten van het bestuur.
Martin Boon

Activiteiten bij molen De Put op Nationale Molendag
Z=terdag

I

rnei 2004
Zaterdag I mei a.s. is het Nationale
Molendag, ca. 700 molens zullen dan hun
wieken laten draaien en geopend zijn voor
bezichtiging, tevens worden er bij diverse
molens in Nederland ook activiteiten
georganiseerd.
De stad Leiden met haar 9 molens, mag
oprecht Molenstad genoemd worden.
Een aantal molens zijn deze dag open voor
publiek en bij voldoende wind ook in bedrijf

te bewonderen. ln het Rembrandtkwartier
staat molen De Put, waar de
buurtvereniging zijn naam aan ontleent.
Deze herbouwde standerdmolen uit 1987 is
regelmatig draaiend te zien door de
enthousiaste vrijwillig molenaar Philip
Pijnnaken (31). Philip is al vanaf het begin
dat de molen in de wijk is gebouwd actief
op de molen, veelal op zaterdag en
zondagmiddag. Tijdens de Nationale
Molendag van I mei a.s. worden er extra
activiteiten georganiseerd zoals een
pendeldienst per sloep tussen De Put en
molen De Valk en molen De Heesterboom
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aan de Haagweg.
De afvaad start om 11.30 bij molen De Put
en zai hier op i6.30 aanieggen. De
pendeldienst vaart ieder kwai-tier tussen de drie rnolens waar u in en uit kunt stappen.
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Ook per íiets is de mogeiijkheid kennis te maken met cje Leidse molens. Een It4oieníietsroute
van 23 km voert u langs de 9 Leidse molens, ook kan er gekozen worden voor een langere
molenfietsi'oute van 30 of 45 km door het Groene Hart, de meest molenri;ke deel van
liederiancj. De routes van € 0,80 pisiuk siarteri eri einciige ailen bij moien De Pui aan het
Galgeurater
l,iolens die geopend zijn kurri u herkennen aan een blauwe wimpel of Nederlancise vlag.
lt/lolens die in Leiden geopend zullen zijn:
ilriaien De Vaik
Molen De Put
'd Heesterboom
Stevenshcfiesmolen

Ook kunt u molen De Put op het internet bezoeken ondeí':
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Iriaast de molendag is molen De Put ook veelal in het weekend geopend 'roor
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MORSPOORTBRUG
Een blik op de kaart van Leiden leeÉ 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 daarbij behorende oeververbindingen zich eigenlijk precies
voltrokken? ln een serie van stukjes zal ik deze geschiedenis proberen te achterhalen. ln
deel vijf komen Morsstraat, Morssingel en de Frllorspoortbrug aan bod.
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Kopergravure Clristiaan Hagen, 1675
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Van Kleiweg naar Galg of Kleistraat tot
Morsstaat
De huidige Morsstraat heeft al heelwat
namen gehad. Voor de stadsuitleg van 1611
lag, buiten de Blauwe Poort (gelegen aan
het begin van de huidige
Haarlemmerstraat), de Kleiweg. Deze weg
liep evenwijdig aan de Ríjn. Waarschijnlijk
had de naam te maken met het feit dat deze
in tegenstelling tot de Steenstraat, de
andere uitvalsweg vanaf de Blauwe Poort,
nog onverhard was. Met de stadsvergroting
kwam het begin van de straatweg naar Den
Haag binnen de veste te liggen. De naam

van de Kleiweg veranderde in Kleistraat,
maar werd tegen de zin van de
stadsbestuurders ook wel Galgstraat
genoemd. Vlak buiten de vesting lag aan de
Rijn immers het galgenveld. Ter dood
veroordeelden die voor het gerecht waren
gehangen maakten hun laatste tocht door
de Galgstraat of werden met een boot langs
het Galgewater gevoerd naar het terrein dat
sinds 1882 de studenten vereniging Njord in
gebruik heeft. Het zogenaamde
buitengerecht was voorzien van galg en rad.
Veroordeelde misdadigers werden hier als
afschri kwekkend voorbeeld opn ieuw
opgehangen tot hun half vergane lichamen
op de grond vielen.
Een 1Bd" eeuwse wandelaar schreef over
deze omgeving: ?/s ik in Leyden woonde, ik
zou nooit deze weg uit kuyeren, en ik ben
veiwondert hoe dat Menschen plyzier
kunnen vinden, om hier zo dicht by 't
Geregt, zowel aan deze als de overzyde van
't water, gelyk ik zie, nog Tuinen te houden,
van waar immers een yselyk gezicht
herwaari wezen kan, behalven de stank die
ook noodwendig naar hen overwajen moet,
wanneer de wind naar hen toe is, en zo lang
de dode Ligchamen nog niet vergaan zyn'.
Ook een wandeling richting Rijnsburg was
niet aan te raden: De schone Hofstede die
gij daar ziet, en daar gy zoo een behagen in
hebt, is het Pest-Huis der Stad Leiden; God
beware u en iedereen, om daar Logement te

moeten honden". Ook in de 19d' eeuw bleef
de omgeving van de Morspoortbrug een
sfeer van leed en ziekte uitstralen: in de
omgeving van het huidige Morspoort
parkeerterrein kwam toen het Militair
Hospitaal, aan de andere kant van de singel
werd het Boerhave Ziekenhuis (nu Museum
voor Volkenkunde) gebouwd.

2: Ter vervanging van de afgebroken brug bij de
Morschpoort wordt een pont gebruikt; vlak voor de
opening van de herbouwde brug vaatt de pont voor de
laatste maal.

De geschiedenis van de Morssingelen
de Morspoortbrug
ln het door Jan Pietersz. Dou ontworpen
stratenplan voor de stadsuitbreiding was de
Kleistraat iets naar het noorden verlegd.
Over de nieuw gegraven vestinggracht
(Morssingel), moest een brug gebouwd
worden. Ook deze brug lag iets naar het
noorden en boog wat naar het zuiden af om
beter aan te sluiten op de Kleistraat buiten
de vestinggracht. Op de kopergravure van
Christiaan Hagen ( afbeelding 1) is duidelijk
te zien dat de brug níet geheel recht voor de
poort ligt. Het is niet bekend wie de brug
heeft ontworpen en gebouwd, waarschijnlijk
is dat door het stadspersoneel gedaan.
Dat houten bruggen niet lang meegaan is
bekend, en dit geldt zeker voor de
Morspoortbrug. De brug is een
recordhouder als het om het aantal
vernieuwingen gaat. De verschillende
bronnen zijn niet helemaal eenduidig
wanneer het precies om een gehele
vervanging of een uitgebreide renovatie
gaat. Een voozichtige schatting komt uit op
negen geheel nieuw gebouwde bruggen,
terwijl ten minste even vaak ingrijpende
vernieuwingen plaatsvonden.
Natuurlijk moeten we wel in het achterhoofd
houden dat het hier om een houten
ophaalbrug gaat die al haast 4 eeuwen de
beide oevers verbindt. Ook dat is een
record, overal elders in Leiden zijn dit soort
bruggen vervangen door exemplaren
gemaakt van duuzamer materiaal of door
vaste bruggen. De Leidse Stadsarchitect
Salomon Van der Pauw had er in een
gemotiveerde voordracht al eens op
gewezen dat tot 'menagement'van kosten
het aan te prijzen was om vaste bruggen te
leggen in plaats van ophaalbruggen,
'waarvoor voozeker bij vernieuwing van
iedere brug een 500 gulden zoude kunnen
worden uitgehaald (bespaard)'. Dat er nooit

is gekozen voor een vaste Morspoortbrug
valt terug te voeren op een besluit van
Burgemeesters uit 1818. De Commissie van
Fabricage schreef dat jaar een rapport dat
alle bruggen over de singels in een slechte
staat verkeerden en dat alleen de
Koepoortsbrug (bij de Doezastraat) en de
Morspoortbrug beweegbaar zouden moeten
blijven De laatste om de aan- en afvoer van
grondstoffen en producten van de
korenmolens'de Bul' en 'de Eendragt'te
waarborgen. Deze twee molens stonden
voor de bouw van het Boerhave Ziekenhuis
(nu Museum voor Volkenkunde) langs de
Morssingel op de oude vestingwal.
ln 1896 was het landhoofd aan de
singelzijde aan vervangíng toe.
Burgemeester en Wethouders stelden voor
om de brug iets in de richting van de
Morsstraat te verleggen. Er kwam scherpe
kritiek, maar het voorstel werd uiteindel'ljk
wel aangenomen en uitgevoerd.

Morspoortbrug tijdens de
wereldoortog afgebroken
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Niet alleen in lang vervlogen tijden maar ook
nog tijdens de tweede wereldoorlog heeft de
Morspoortbrug een rol gespeeld bijde
verdediging van de stad. Zo werden vlak na
de inval van de Duitsers op 11 meí 1940 alle
bruggen die toegang gaven tot de
binnenstad opgehaald of opengedraaid.
Veel heeft het niet uitgemaakt, op 15 mei

trokken de eerste Duitse troepen Leiden
binnen.
Tegen het eind van de oorlog legden de
Duitsers verdedigingswerken aan in Leiden.
ln onze wíjk groef de Weermacht
loopgraven rond de molen De Valk Verder
werden in de zomer van 1944 een aantal
bruggen, waaronder de Morspoortbrug,
afgebroken om de geallieerden tegen te
houden. Bij de Morschpoort vaart voortaan
een pontje over de Morssingel.
Na de bevrijding werd een spoedig herstel
van de brug nodig geacht. Een deel van de
onttakelde brug was nog bewaard gebleven,
maar bij gebrek aan hout en spijkers werd
opgemerkt dat de brug niet geschikt
gemaakt kon worden voor rijverkeer. Men
wilde de brug eerst voor het voetverkeer
herstellen, zodat in ieder geval het pontveer
opgeheven kon worden. Toch kreeg de
Firma Zitman de vraag om een prijsopgave
voor een volledig herstel op te maken. Van
der Voet en zonen, gevestigd Morsweg 21
werd en offerte gevraagd voor het smeden
van 14 bouten met spiegaten en 12
volgplaten.
De herbouw van de brug was vrij snel
gereed. De buurtvereniging " Morschstraat
en omgeving" wenste een feestel'rjke
opening op touw te zetten. De krant "De
Kroniek" was min of meer de vervanger van
het Leidsch Dagblad dat vlak na de
bevrijding nog niet opnieuw verscheen. ln
de krant van25 augustus 1945 verscheen
het volgende berichtje: " Ondanks het
slechte weer ís gistermiddag de

rug on der fee stel ijke stem m i ng
geopend. "Nieuw Leven" en de geluidsauto
van 'Klank en Beeld" zorgden voor enige
prettige marschen. Na de openingsrede
door de voonitter van de buurtcommissie
marcheerde een afdeeling van de
Nederlandsche Strijdkrachten over de brug.
Weer een stap naar LeÍden's herstel'. De
Nieuwe Leidse Courant meldt dat:'de heer
Henzing namens de buurtbewoners en
zakenlieden zijn vreugde uitsprak over het
herstel van de brug, waardoor de
pontmisere weer tot het verleden behoort,
en bracht dank aan de heer Barendse van
Gemeentewerken en zijn staf. Nadat mevr.
M. Simons-Leget (beheerster van de
M orsch poo rtb

Wasch- en Strijkinichting op Morsstraat 43),
onder de tonen van het Wilhelmus, het lint
had doorgeknipt, was het de 1"t" Comp.
Gezagstroepen die a/s eersÍe over de brug
trokken. Vooraf had het buurÍcommissie een
laatste oversteek met den pont gemaakt
(afbeelding 2) en de pontbaas had's
morgens reeds zijn aftocht moeten bekopen
met een "kopje-onder" dat hem door eenige
buuftbewoners werd bereid. " Nieuw Leven"
zorgde 's middags en's avonds voor
muziek.'

Laatste restauraties van de brug
Na de oorlog werd de brug in 1968 nog van
een nieuwe bovenbouw voorzien. Toch
werd de brug wegens instortingsgevaar in
1984 gesloten voor autoverkeer. ln de
zomer van het volgende jaar werd een
aanvang gemaakt met de restauratie van de
brug, voor voetgangers en fietsers werd een
noodbrug geslagen. Op 25 november 1985
werd door wethouder J. Peeters de
gerestaureerde brug officieel ín gebruik
gesteld. Hij liet in zijn toespraak
doorschemeren dat de brug in de toekomst
mogelijk wordt afgesloten voor auto's
Zover is het (nog) niet gekomen. Feit is wel
dat de oudste ophaalbrug van Leiden
samen met de Morschpoort een prachtige
twee-eenheid blUft vormen (figuur 3). Menig
Leidsch bedrijf voert poort en brug in zijn
logo. Op alle standaards met ansichtkaarten
met stadsbeelden van Leiden is het beeld
aanwezig.
Bronnen:
Bruggenboek Leiden, Uitgave Gemeente

Leiden, 1983
Gezicht op Leiden, de zeven singels,
Herman Kleibrink en Ruud Spruit, 1983
De Nieuwe Leidse Courant, 25 augustus
1945
Leiden in WO II, van dag tot dag, Buck
Goudriaan, 1995
Onderschriften:

3: Morspoortbrug met Morspoort, een sleperslvagen
met zakken meel afkomstig van de molen de Valk,

rijdt de stad
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Nieuwe bomen in de buurt
Ftits van der'IVIzrk

Het geluid van een kettingzaag is niet
alledaags, zeker niet in onze wijk. De klus
was snel geklaard, alle bomen van de
Kruisstraat, Narmstraat en 1"
Binnenvestgracht op 1 meter hoogte
afgezaagd en afgevoerd! Een paarfietsen in
de Narmstraat die met een stevig slot aan
een boom vast stonden, waren nu vrij
gekomen om mee te nemen. Veel
buurtbewoners vroegen zich af: waarom
hebben we niets gehoord, heb ik de
gemeenteberichten wel goed gelezen,
waarom moesten de bomen weg en wat
komt ervoor in de plaats?
Na een aantal telefoontjes kreeg ik de heer
Jansen van de afdeling Communicatie van
de Gemeente aan de lijn. Hijvertelde dat
een aantalvan de bomen in slechte conditie
waren en daarom moesten verdw'rjnen.

Bovendien is in het verleden de keuze voor
de meidoorn (crafegis monogyna) niet zo
gelukkig geweest. Dit soort boom groeit in
de kruin breed uit en in smalle straten is
daar geen ruimte voor. De nieuwe bomen,
de sierkers (prunus schmittii), blijven veel
smaller en zullen naar verwachting niet
tegen de gevels aangroeien. De sierkers
heeft een mooie stam en bloeit in de maand
april met een roze bloesem. Goed nieuws is
dat de nieuwe bomen al een redelijke maat
hebben en dat er extra bomen zijn
bijgekomen.

ïot

slot de gemeenteberichten. Voor bomen
met een diameter kleiner dan 10 centimeter
(gemeten op een hoogte van 1,5 meter) is
het niet nodig om een kapvergunning aan te
vragen en heeft de gemeente geen
meldingsplicht. Te hopen valt nu alleen nog
dat alle rechtmatige eigenaren hun fiets op
tijd veilig hebben kunnen stellen.

"tl
rf
I
..t È
.f t§

.li

1'

Vorige keer heb ik in deze rubriek een voorstel
gedaan tot een (her-)plaatsing van monumenten
in deze buurt. Dit mede om het
Rembrandtkwartier, dat in onze buurt ligt, wat
meer des Rembrandts te doen zijnin
voorbereiding op het Rembrandtjaar 2006.
Ik heb toen de uitnodiging erbii gedaan om op
dit artikel te reageren, maar daar is geen reaktie
op gekomen. Daardoor vraag ik me aan het
begin van dit nieuwe stukje af of men mijn
stukjes wel leest. Misschien is dat wel het
geval, maar vindt men het niet belangwekkend
genoeg om er op te reageren. Of heeft men niks
op met monumenten of het Rembrandtjaar?

Als u al tot hier bent gekomen met lezen, bent u
blijkbaar niet iemand die deze stukjes niet leest,
dus iemand die vindt dat ie niet hoeft te
reageren. Prima! Dan kan ik gewoon schrijven
wat ik wil. Daar gaat ie dan.....-.en gelieve uw
reakties niet te sturen naar de redactie van de
buurtkrant of naar mij.
We hebben een leuk, klein, overzichtelïk
buurtje.
Met een museum -nog wel een rijksmuseum(Volkenkunde), een molen (de Put) en net over
de buurtgrens nog een molen (de Valk).
Er is water (het Galgewater en de Morssingel)
en daardoor zowel een passantenhaven (aan de
Beestenmarkt) als een Historische Flaven (aan
het Kort Galgewater).
Verder heeft deze buurt de Morspoort als oude
toegang tot de stad alsook de Steenstraat als
nieuwe toegang tot de stad vanaf het station.
En naast allerlei monumenten (zie vorige
stukje) ook een aantal historische panden en
pandjes, zoals de Stadstimmerwerf aan het
Kort Galgewater en de oude Brandspuit op de
hoek van de Narmstraat en de Kruisstraat. Maar
ook verder verspreid in de buurt is aan de
huisjes te ziendat deze buurt al een aardige
historie heeft.
Toch is er in de loop der tiiden al het nodige
verdwenen uit de buurt.

3

De ouderen onder ons kennen misschien de tiid
nog dat de kazerne er was naast de Morspoort,
waaï nu -ook alweer 20 jaar- huizen staan en
waarvan het wachthuis nog als restant van
overgebleven is.
Ik weet nog dat er op de 1' Binnenvestgracht,
vlakbij de Steenstraat, oude pakhuisjes hebben
gestaan, die plaats hebben moeten maken voor
nieuwbouw in strak steen en turkoois metaal.
Het taxi- en garagebedrijf van Kerkhof in de
Narmstraat is verdwenen voor soortgelijke
nieuwbouw en voor de aanbouw van het
bioscoopcomplex van Lido/Studio. Ook de
garage van Blonk op het Kort Galgewater
heeft, na jaren van leegstand, plaats moeten
maken voor modeme herenhuizen.
En menigeen herinnert zich waarschijnlijk nog
wel het gat in de Kruisstraat, waar de Koets-otheek heeft gestaan, voordat daar woningen
gebouwd zijn geworden.
Onder andere deze veranderingen halen de
moderne tijd wat meer in deze buurt ten koste
van de historie. Ach ja....de tijd schrijdt

voort......
Helaas is niet alles even mooi, alhoewel dat een
kwestie van smaak oftewel subjectief is. Maar
aangezien ik mijn gang mag gaanindeze
rubriek kan ik mijn subjectieve blik wel even
door de buurt laten gaan.
Wat me opvalt aanal die nieuwbouw is dat het
allemaal veel strakker en vierkanter is dan wat
er al aan huizen staat. Eén van de
vernieuwingen die ik hiervan hèt voorbeeld
vind, en welke ik hierboven nog niet genoemd
heb, zijn de nieuwbouwwoningen in de
Narmstraat.
Deze zljn in de plaats gekomen van de kleine
krotjes, die in de jaren voor hun sloop al meer
als pakhuis dan als bewoning dienst deden.
Nou pik ik deze nieuwe woningen er niet uit
om de bewoners, de makers of architecten
tegen de schenen te schoppen, want ik neem
aan dat het prima huizen zijn en dat het er goed
in wonen is.

Maar ik pik ze eruit, omdat zehet toonbeeld
van'het vierkante' zijnwat meer en meer deze
buurt binnenkomt waar het de bouw van
woningen betreft.
Prima huizen dus, alleen.....hadden ze niet in de
Narmstraat geplaatst moeten worden. Het geeft
een soort van Centre Pompidou-effect.
Misschien is het wat aanmatigend om dit stukie
Leiden te vergelijken met een stukje Parijs,
maar misschien moet ik het dan ook even uit

begin van dit stukje heb ik al cnkele plekken
genoemd, die daarvoor als voorbeeld kunnen
dienen in deze buurt.
Ik hoop dan ook dat er over enkele decennia
nog steeds iemand kan schrijven;'We hebben
een leuk, klein, overzichtelijk buurtje".

leggen.

In Parijs heeft men jaren geleden midden in een
woonwijk van oude historische huizen een
groot centrum neergezet van -toentertijdmoderne architectuur. Een groot gebouw van
beton, glas en metaal met grote en dikke
felgekleurde buizen aan de buitenkant voor de
ventilatie, verwarming en dergelijke.
Het gebouw op zichzelf was en is een prima
gebouw, maar nogal detonerend in en met de
historische omgeving..
Misschien is het Centre Pompidou er neergezet
met het idee, dat die oude historische huizen op
den duur toch wel zullen verdwijnen en dat de
omgeving van het Centre dan aan die modeme
architectuur aangepast zal kunnen worden.
Maar dat is dan weleen idee met een heel lange

@ Telefoonnummers

Bestuur van de Vereniging De Put in de Oude Morsch
(aangesteld in december 1998)

Peter van Leijenhors
Nel Hansen
Maaike Kiestra
Berend van Kampen
Annette ter Haar
Nel Hansen

Voozitter

tel. 514 01
Penningmeester tel. 513 45
Duo secretaris tel. 514 25
Duo secretaris tel. 514 25
Redactie tel. 522 58
Redactie tel. 513 45

Contactpersonen voor onze buuÉ
Paulv.d. Heuvel, buurtwerk LWO
Wijkagent
Bouwen en Wonen
Rene Verdelwijkbeheer

Met klachten kunt u bellen:
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termijnvisie.
En juist die gedachtengang komt bij me boven
met betrekking tot de huizen in de Narmstraat,
alhoewel het contrast tussen de nieuwbouw en
de omliggende huizen niet zo groot is als bij het
gegeven voorbeeld.
-Er staan namelijk geen betonnen huizen met
glas en metalen buizen aan de buitenkant, maar
vierkante huizen met een plat dak en (bijna) tot
de grond doorlopende ramen, (waardoor ik ze
zelf al 'de aquarium-huizen' heb genoemd),die
detoneren met de naaste omgeving.. .. . ..vind ik.

Maar nogmaals: het is een kwestie van smaak,
en misschien ook wel van lange termijnvisie.
Ik hoop echter dat, als er dan toch vernieuwd
moet worden, dat dan nieÍ m radicaal gaat hier
in de buurt. Want dat de buurt er over enkele
decennia weer anders uit zalzien, Iijdt geen
twijfel; ook al zalhet stratenpatroon daarbij
nauwelijks aan verandering onderhe vig zijn.
Maar wat mij betreft hoeft dat niet met hele
grote sprongen en mag de nieuwbouw wel wat
meer aansluiten bij de bestaande bouw. In het
10
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Klachten horecagelegenheid
(volume)

tel.
tel.
tel.
tel.

80
85
64
64
60
85

512 61 36
525 88 65
516 57 33
516 76 48

tel. 0900 8844
tel. 516 70 15

Online klachten melden de

website voor vragen,
opmerkingen en meldingen, dle te
maken hebben met de
woonomgeving, kunnen nu zowel
telefonisch als via internet terecht
bij het Servicepunt
Woonomgeving.
Servicepunt Woon omgeving

tel 5165501

Online
htt

i:://rr rr rr Ieidur.rrl/u oorioirrgcr i rrg
.

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

Hansen

tel' 513 45 85

Kl agen in de buurt,
In de vorige buurtkrant heb ik onder de kop Wonen in de buurt' namens het bestuur van
de buurtvereniging bericht over het feit dat we als bestuur nogal eens worden
aangesproken over misstanden, ongenoegens en klachten in de buurt met daarbij soms
de vraag of we een klacht willen indienen of een procedure willen beginnen.
lk heb toen bericht dat we dat als bestuur van de buurtvereniging niet kunnen, maar dat
we wel willen inventariseren hoeveelen welke klachten e.d. er dan zijn en om dan,
indien er behoefte toe is, een avond te beleggen.
Daartoe heb ik u, lezers en buurtbewoners, opgeroepen ons schriftelijk of per e-mail de
misstanden, ongenoegens of klachten te melden.
Het resultaat was voor ons overdonderend, maar dan in omgekeerde betekenis, want
we hebben geen één klacht ontvangen.

Conclusies, die daaruit getrokken kunnen worden, zijn:
a. Er zijn geen klachten, ongenoegens en misstanden in deze buurt,
b. Er zijn wel klachten, ongenoegens en misstanden in deze buurt, maar die
behoeven geen nadere aanpak.
De ter ore gekomen klachten, ongenoegens en misstanden blijken niet waar te
zijn of te berusten op misverstanden, roddel en achterklap.
d. De ter ore gekomen klachten, ongenoegens en misstanden zijn reeds opgelost.
e. Het artikel in de vorige buurtkrant is niet gelezen.
Het artikel in de vorige buurtkrant is wel gelezen, maar niet begrepen.
g. Het artikel in de vorige buurtkrant is gelezen en begrepen, maar men is vergeten
te reageren.

c.

f.

Kortom: we weten niet waarom we wel het een en ander horen, maar geen reactie
krijgen op
onze oproep.
Vandaar dat we de termijn om te reageren op deze en vorige oproep verlengd hebben
tot en met de buurtbonel op 19 april a.s., zodat we alsnog kunnen zien of er inderdaad
zaken zijn in deze buurt, die een meer gezamenlijke aanpak vragen om tot een
oplossing te komen.
We zijn (wederom) benieuwd.
Martin Boon,
Namens het bestuur van de buurtvereniging.
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melk in het kuil§e. Van het midden uit een glad beslag
kloppen en enkele minuten goed door kloppen.
Als het beslag dik genoeg is moet het als stukken van
de lepel vallen. Dan de gewassen kenten en rozijnen
door het beslag roeren en het beslag toedekken met
een vochtige doek. In een half uur op een warme
plaats (ca. 22 "C) laten rijzen. Verhit in tussen de
oC. Vorm de oliebollen en
zonnebloemolie tot ca. 180
bak ze goudbruin.

JI

iRECEPTEI\BOEK

I

Kruidkoek

Speculaas

* 250 gram volkorenmeel

*

500 gram bloem
x 250 gram boter
x 325 gram basterdsuiker
x 25 gram speculaaskuiden
* 10 gram bakpoeder
x 5 gram zout

x 5 gram bakpoeder
* 150 gram bruine basterdsuiker
* 2 dl. melk of karnemelk

* 1 theelepel kaneel
* % theelepel gemalen kuidnagel
x % theelepel nootmuskaat of

gemberpoeder
bakblik 25 x 12 cm
Alle droge bestanddelen door elkaar mengen en voeg
daarna de melk toe. Roer de massa tot een gelijkmatig
beslag. Doe het beslag in een ingevette bakblik en
plaats dit in een voorverwarmde oven van 150 "C, met
een overwegende onderwarmte. In anderhalf uur gaar
bakken. In plaats van genoemde kuiden kunnen ook
koekkuiden worden gebrui kt.

AIle bestanddelen op keuken temperatuur vermengen
tot een stevige massa. Deeg laten staan (beste ca. 12
uur). Als het deeg te droog is, wat melk toevoegen.
Uitrollen en vormen (uitsteken). Op een ingevette
bakplaat leggen en 15 min bakken in een
voorverwarmde oven van
ca. 1rl0 "C.

Cake
250 gram volkorenmeel

Rozijnenbroodjes

x 200 gram basterdsuiker

* 500 gram volkorenmeel

*

x 200 gram boter

r

x3of4eieren

*

* 2 theelepels balgoeder
* 4 theelepels vanillesuiker

250 ml. melk
42 gram verse gist

* wat sukade

(ca. 14 gram poedergist)
50 gram boter
50 gram suiker
* % theelepel kaneel
x 1 theelepel zout
x 100 gram rozijnen
melk voor het bestrijken

De boter met de basterdsuiker en vanillesuiker romig
kloppen. Eén voor één de eieren erbij kloppen en het
meel (met bakpoeder vermengd) bij gedeelte
toevoegen.
Vulling: Rozijnen (niet wellen) door een weinig meel
schudden en met de andere bestanddelen aan het
beslag toevoegen.
Het cakedeeg in een ingevette vorm doen en glad
strijken. De vorm op een rooster in het midden van een
matig warme oven van 150 "C schuiven en in ander
half uur gaar bakken. De cake uit de oven, even laten
staan, alvorens het uit de vorm te halen,

Het meel in een kom doen en maak in het midden een
kuilfje. Los de gist op in een bee§e melk. Vervolgens
het opgeloste gist in het kuiltje schenken en ca, 10-15
min. laten inwerken. De overige ingredíënten
tos/oegen en goed door elkaar kneden. Daarna met
het deeg met een vochtige doek afdekken en 30 min.
laten rijzen op een warme plaats van ca. 20 "C. Na het
rijzen nogmaals kneden en ca. 12-15 broodjes vormen.
Leg deze op een ingevette bakplaat en laat de broodjes
nogmaals rijzen voor 15-20 min.
Met melk bestrijken en in een voor verwarmde oven
plaatsen van 220 oC en in 30 min. bakken.

*
*

x bakblik 25 x 12 cm

vulling:
* 150 gram rozijnen

*

*

2 theelepels citroenrasp
1 theelepel honing

*

Pannenkoeken

Oliebollen
*

* 250 gram pannenkoekmix

*lof2eieren

1 kg bloem

* 70 gram verse gist
(ca. 25 gram poedergist)

* 2 theelepels suiker
* 600 ml. mdk

x 1 liter lauwe melk

*
*
*

x mespuntje zout
x boter of zonnebloemolie

mespuntje zout
2 eieren
zonnebloemolie

Doe de melk en vervolgens de eieren, het zout en de
suiker in een kom. Voeg hierna de pannenkoekenmix al
kloppend toe en mix alles tot een glad beslag. Maak de
boter of zonnebloemolie in een koekenpan goed heet

Het meel met het zout mengen en in het midden een
kuiltje maken, waarin de eieren gaan. Schenk de met
wat lauwe melk aangemengde gist met de rest van de
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en bak hierin vervolgens de pannenkoeken goudbruin.
Voor hartige pannenkoeken is gebruik van bloem of

*

volkorenmeel aan te bevelen.

(ca. 14 gram poedergist)
* 400 ml. water
x 2 theelepels zout

Boterkoek

x 25 gram boter

* beetje suiker

* 350 gram bloem

*

100 gram volkorenmeel

Doe het Rogge-, en volkorenmeel in een kom en maak
in het midden een kuil§e. Doe hierin de opgeloste gist
(gist opgelost in een deel lauw water). Laat dit
vervolgens ca. 15 min. inwerken. Daarna de overige
ingrediënten toevoegen en alles stevíg kneden.
Afgedek met een vochtige doek ca. 30 min. laten rijzen
op een warme plaats ca. 20 oC. Hierna nogmaals
kneden en kleine bolle§es vormen. De broodjes door
het meel halen en 30-40 min, op de ingevette

* 42 gram verse gist

(ca. 14 gram poedergist)
* 200 ml. melk
* 50 gram suiker
x mespuntje zout
* 50 gram zachte boter
x 1 ei Vullinq: * 100 gram boter
* 100 gram suiker
* 1 eetlepel kaneel
x 150 gram amandelsnippers

bakplaat laten narijzen. Bak hierna in 25
min. de bolletjes in een voorverwarmde
oven van 220 "C.

Meng het volkorenmeel en bloem in een kom en maak
in het midden een kuil§e. Doe hierin de in lauwe melk
opgeloste gist met een deel van de sutker. Laat dit
vervolgens 15 mÍn. staan op een warme plaats,
afgedekt met een vochtige doek Hierna de overige
ingrediënten toevoegen en goed kneden. Tot het deeg
de van de kom los laat. Laat het deeg 30 min. rijzen.
Vervolgens nogmaals kneden en uitgerold op een
ingevette bakplaat na laten rijzen. Vulling: Verdeel de
boter in vlokjes over het deeg. Suiker en kaneel
mengen, over de vlokjes boter strooien en alles met
amandelsnippers bedekken. Nog eens 15 minuten laten
rijzen. In een voor verwarmde oven van 220 "C in ca.
20 min. bakken

AppeltaaË
*

250 gram volkorenmeel
175 gram boter
x 2 eieren

*

x mespuntje zout

vulling: xlkgappels

* B0 gram (basterd)suiker

*

150 gram rozijnen

* wat citroen sap

Schil de appels en maak er appelschijfjes van, meng dit
met suiker, rozijnen, beelje citroen sap en wat kaneel.
Doe de boter in een kom en voeg meel, bakpoeder en
twee eierdooiers toe. Maak hiervan een soepel deeg.
Leg 7+ van het deeg op de bodem van de springvorm
evenals de opstaande rand. Doe de vulling in de vorm.
Het over gebleven deeg uitrollen en in repen snijden en
over de vulling leggen. Bestrijk de bovenzijde met het
overgebleven eiwit. De appeltaart in 25-30 min.
bakken. in een voorverwarmde oven van 200 oC.

Volkorenbrood
* 500 gram volkorenmeel

*

20 gram verse gíst
(ca. 7 tot B gram poedergist)
* 320 ml. Warm water
* 10 gram boter of margarine
* 2 theelepels zout
* broodblik 32 x 10 cm
Alle bestanddelen dienen op kamertemperatuur te zijn.

* 5 gram bakpoeder
x springvorm @ 20 cm

Los de gist op in wat water, meng meel en zout. Maak
in het midden een kuilse en giet daarin het opgeloste
gistmengsel. Voeg 7+ van het water toe. Meng met de
handen water en meel vanuit het mldden tot er een
samenhangende bal ontstaat. Voeg bij een te droog
deeg de rest van het water toe. Kneed ca. 10 minuten
op een met wat meel bestoven ondergrond een
elastisch deeg. Druk af en toe het deeg plat. Het deeg
in een kom doen en afdekken met een vochtige doelq
plaats de kom in een omgeving met een temperatuur
yan ca. 20
"C. Laat het deeg 30 minuten ruzen. Vet de
bakplaat of broodblik in. Het deeg S minuten kneden
(doorslaan). Vorm het brood of doe het in een
broodblik. Dek het deeg nogmaals af met een vochUge
doek en laat het 45 min. rijzen op een warme plaats.
Plaats het broodblik in het midden van de oven op een
rooster. Het brood in 45 minuten bruin en gaar bakken
in een voorverwarmde oven van 225 oC

Dit receptenboekje bevat een
vezameling recepten die in diverse
bakboeken staan omschreven.
Samenstelling: Ph. Pijnnaken, Leiden.

Roggebolle§es
* 300 gram roggemeel

*

100 gram bloem

* 42 gram verse gist

100 gram volkorenmeel
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De krant is volgens
de meeste mensen

De Put in de Oude Morsch is een uitgave
van buurtvereniging De Put in de Oude
Morsch

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.

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

Omslagillustratie: Rien Hansen

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
indien mogelijk s.v.p. op floppy aanleveren.)

van onze buurt
heel leuk en
informatief.
En toch altiid kopy

te kort of te laat
wie o wie vind het
leuk om iets voor
de krant te
schrijven
Tel: 5134585

Wij horen graag
iets van u.
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.

14

U kunt dit strookje inleveren bij
Nel Hansen, Narmstraat 29. U krijgt
dan een factuur thuis gestuurd. U
kunt ook € 5,- overmaken op giro
621 7680, t.n.v. Buurtvereniging De
Put in de Oude Morsch, Narmstraat
29,2312 BD Leiden.
Dank u wel!

De sponsors van de buurtkrunt
uurtvereniging
"De Put in de oude Morsch"
B
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Schoonmaakvan:

Schoonmaakbedrijf
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