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De Put in de Oude Morsch

8" jaargang, nummer 30,

juli 2004

redactie: Annette ter Haar, Frits van der Mark, Nel Hansen, Peter van Leijenhorst.
redactie-adres: Narmstraat 29, volgende nummer eind oktober 2004.

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

Bruggen in de buurt.
Wandelen in de buurt.
2O

)aar Historische Haven wordt

feestelijk gevierd.
Functieomschrijving bestuur.
Zin in de zomer.

De sponsoys vfin de buurÍkrunt
uurtvereniging
"De Put iru de oude fiforsch,,
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Notulen algemene
ledenvergaderi ng 2004 ;
buurtvereniging "De Put in de
Oude Morsch"
Maandag 28 juni 2004
Plaats.'De brandspuit', Narmstraat 20.
Aanwezig zijn. J. de Lange, M. Boon, P.
van Leijenhorst, B. Hummel, B. van
Kampen (notulist),
G. Offringa, Geraldine, F. Hansen.
Afwezig met bericht. J. de Goede, M.
Kervers, M. Bos, M. Kiestra, M. van
Hintum, N. Hansen,
Fam. V.d. Born, L. Veelenturf.
Datum:

2. Notulen Algemene leden
vergadering (2003)
Er zijn geen opmerkingen over het
verslag van vorig jaar.
De notulen van de ALV 2003 zijn
goedgekeurd.

3. Overzicht activiteiten afgelopen
jaar (2003)
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-Het ledenaantal is bijna gelijk gebleven,
met een lid minder.
-Tot voor kort waren de redactie
vergaderingen van de buurtkrant en de
bestuursvergaderingen gescheiden,
besloten is deze vergaderingen te
integreren.

Dus ook miln àctlviteiien topen gewoon door.
en bovendien bén ik wól itiekem een beetje'
bhj dat ik niet op dè lèdenvergaderÍng uit
funCtie hoefde te tiéden-, Zo kan ik mijn
"echtè" afscheid fijn doorschuiven nabr een
van de volgende buurtbörrels, want dq! lijkt
me toch wat passender aangeSien ik daar

-De hulp bij de marathon ging dit jaar
niet door omdat de waterpost Morspoort
te dicht op de finish zou liggen. Het is
nog niet duidelijk hoe dit volgend jaar zal

Trouwens, een vàn Oé vgiige keren heb ik
me h Íer. al àf§evrà4 { oï_ivi de boiie lffi ifi.e,t'
wat moesten verschuivén. Dàt Oteek een vooruitzÍende,blils, wàÉt ó.ok,Vdiiéfi §=dé
ledenvergaderiàg was dit een goed idee, Let
U dus even op dàt we de borreltijd nog wat
naar achteren hebben gésànoven (negin

-Het buurtkader overleg loopt wel, maar
enigszins moeizaam.
-Peter is bij discussie ronde van de
gemeente geweest, milieu en beheer,
waar gesproken is over meer
zeggenschap van de bewoners over het
schoonmaken van de wijk, het verslag
komt nog.
-De heer Durieux is weer terug als onze
wijkagent.

i

19:00).

Narnens het bestuur,.
Peter van Leijenhorst
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-Een aantal bomen in de buurt zijn
vervangen door prunussen. De
communicatie vanuit de gemeente was
hierbij slecht. Gosse legt uit dat de

nieuwe bomen voor de gemeente veel
makkelijker te beheren zijn wat betreft
de verplichte 4 meter hoge
doorgangsruimte langs de weg, voor
bijvoorbeeld vrachtwagens en vertelt
over een soort buurtfonds waar je een
aanvraag kunt plaatsen voor de
aanplanting van meer bomen.

-Het punt van de herbestrating Kort
Galgewater is blijven liggen, en zal
worden opgepakt.
-De Groove Brothers is voorlopig
gesloten.
4. Financieel jaarverslag afgelopen
jaar (2003)
De post 11. Fout giro blijkt abusievelijk
in het verslag te staan.
Deze is geschrapt en na een korte
toelichting wordt het financiële
jaarverslag 2003 goedgekeurd.
Bij de controle van de kas is gebleken
dat er helder en systematisch te werk
wordt gegaan door de penningmeester,
waarvoor complimenten.
5. Vooruitblik activiteiten 2004
-Er zal contact worden opgenomen met
de historische haven (Rob) of er in
verband met hun 20 jarig bestaan nog
een uitnodiging komt. (Peter).
-Er komt een oproep in de buurtkrant om
aanvragen voor het planten van meer
bomen te verzamelen voor
eerdergenoemd buurtfonds. (Gosse).
-De veegwagen komt vaak door
bijvoorbeeld de Kruisstraat. Maar
andere plekken worden systematisch
overgeslagen, zoals het parkeerterrein
achter de nieuwbouw Kort Galgewater /
Binnenvestgracht. Gosse zal het
servicenummer bellen.
-De buurtborrels en de krant lopen goed
en zullen voortgang vinden.
-Er komt via een oproep in de buurtkrant
een mogelijkheid voor buurtbewoners
om zich op een mailing lijst te laten
plaatsen en zo, per E-mail, op de hoogte
te worden gehouden van vergaderingen
etc. van de buurtvereniging. (Berend).
-Om de buurtborrel toegankelijker te
maken zal Blorn vragen bij Cafe
Lemmy's of deze iets later gehouden
kan worden.

Bijvoorbeeld van 19.00 hot21.00 i.p.v.
17:30 tot 19.30
-De buurtbarbecue zal op zondag 5
september worden georganiseerd.
6. Samenstelling bestuur
Voorzitter Peter van Leijenhorst zal
gaan verhuizen, voorlopig blijft hij aan
als ad interim.
Duo Secretarissen Maaike Kiestra en
Berend van Kampen plaatsen een
oproep om hun functie over te nemen, in
verband met een te druk programma.

8. Rondvraag
Er wordt gesproken over de mogelijke
invullingen van de ontstane vacatures in
het bestuur.
Fer vraagt zich af of er nog meer
activiteiten zullen plaatsvinden, zeker
wanneer de marathon waterpost
volgend jaar weer niet doorgaat.
De vergadering wordt gesloten.

EXTRA EXTRA
READ AL ABOUT IT.
In de afgelopen Algernene ledenvergadering
van de buuftvereniging is duidelijk
geworden, dat najaren van noeste arbeid de
huidige voorzitter van de buurtvereniging,
Peter van Leijenhorst, zich gaat richten op
een wooncarrière buiten deze buuft en
dientengevolge de voorzittershamer neer
gaat leggen en het liefst deze over wil doen
aan een opvolg(st)er.

Ook voor de functie van secretaris wordt
iernand gezocht, omdat het hLridige
secretarisduo het rriet erg vindt orn wat meer
tijd aan het gezinsleven te gaan besteden nu
dat verder uitgebreid gaat worden.
Een oproep in de vorige buurtkrant voor

geïnteresseerden in een bestuursfirnctie heefï
geen rcakties opgeleverd. Misschien dat die
oproep over het hoofd is gezien, r.vant het
r,vas ook een oproep oln rlaar de Algernene
ledenvergadering te kornerr en ook daar is
nauwelijks gehoor aan gegeven.
Op zich is dat niet erg, r.vant het kan ook een
teken zijn dat iedereen wel tevreden is met
hoe het gaat in eu met de buuftvereniging.

Alleen binnen het bestuur is er wel behoefte
tot het doorgeven van het stokje. Vandaar
nogmaals deze oproep, mede omdat Peter er
echt mee ophoudt en we een voorzitter
zoeken.

Is dat nou moeilijk om voorzitter van de
buuftvereniging te zijn en kost het veel tijd?
Ik heb het Peter gevraagd en die vindt het
niet moeilijk. omdat er een prettige
taakverdeling en samenwerking binnen het
bestuur bestaat. Bovendien zijn we maar een
kleine vereniging en zijn er niet echt
schokkende zaken, waarover een voorzitter
c.q. het bestuur zich hoeft te buigen.
Wat de tijdsinvestering betreft is het niet
echt veel, maar wel regelmatig een
beetje.Voor de geïnteresseerden alsook voor
de niet-geïnteresserden volgt hier een
opsomming.

De bestuursleden zljn aanwezig bij de
buurtborrels (rnaar dat is geen straÍ, denk

ik), de bestuursbijeenkomsten en de
Algemene Ledenvergadering err helperr zij
mee(-organiseren) van activiteiten, zoals
barbecue, waterpunt marathon en rvat zich
zoal nog meer aandient.
Deze activiteiten worden, evenals het
verzorgen van de externe contacten,
onderling in het bestuur verdeeld, al
naargelang het belang voor onze buLrrt(vereniging), de beschikbare tijd en de
interesse van de bestuursleden
De voorzitter zit de Algeurene
Ledenvergadering (rneestal lx perjaar) en
de bijeenkomsten van het bestr-rur (ongeveer
8x per jaar) voor. Gewoonlijk zijn die
bijeenkornsten redelijk kort na de
buurtborrel (o.a. om reakties/ideeën Lrit de
borrels door te nemen) en enige tijd voor het
verschijnerr van de buuftkrant (om de kopij
door te nemen, valt tegenwoordig samen
met de redactie-vergadering) gepland. Deze
bijeenkornsten zijn meestal van kofie duur
en gezellig. De voorzitter schrijÍï ook voor
elke buurtkrant een stuk-je van dc voorzitter.
Verder is er het verzorgeu van de externe
contacten, welke heel u,isselend van aard en
hoeveelheid zijn.
Voorbeelden zijn: een infbrmele organisatie
van (voorzitters van) de buurtverenigirrgen
van de binnenstad, welke ooit 4x per jaar
bijeen kwam (rnaar nu op een taag pitje
staat); representatie-activiteiten (bv.
Receptie nieuwe burgermeestcr e .d.);

werkgroepen/initiatieven van de gemeente
(bv. Over het horecabeleid of
groenvoorziening).
De secretaris, thans een duo-functie van
Berend van Kampen en Maaike Kiestm,
verzorgt o.a. de binenkomende en uitgaande
post, notuleeft de vergaderirrgen en brengt
de bestuurs-leden daarvan op de hoogte
(zowel data als agenda als notulen) . Hijlzij
verzorgt de diverse uitnodigingen naar de
leden van de vereniging, o.a. voor de
buurlborrels en de Algemene
Ledenvergadering en verzorgt het

jaarverslag
De penningmeester verzorgt de inkomende
en uitgaande geldstroom, o.a. van advefteerders

aan de buurtkrant, van de buurtkrant zelf,,
van de leden, van de buuftborrels en andere
activiteiten en houdt dat bij in een kasboek.
Voor de Algemene Ledenvergadering maakt
hij/zij het financiële jaarverslag en laat dit
contoleren door de kascommissie, die door
de Algemene Ledenvergadering wordt
aangesteld. Op dit rnoment is en blijft Nel
Hansen de penningneester van de

buurtvereniging.
Hiennee zijn de officiële functies van het
bestuur toegelicht. Daarnaast zij er ook
leden, die actief met het bestuur meedenken
en doen en bij bestuursbijeenkornsten
aan,uvezig

zijn.

Heeft u interesse orn bij zo'n bijeenkomst
aanwezig te zijn of wil u zich oriënteren op
de Íirnctie van voorzitter of die van
secretaris of zich al aanmelden voor een varl
beide functies, meldt u zich dan bij één van
de bestuursleden (telefoonnumrners staan
elders in deze buurtkrant) of schrijf naar het
redactie-adres: Narmstraat 29 2312 BD
Leiderr.

wE NEED A CHArR(WO)MAN:
Naurens het bestuur,

Martin Boon

Viering 20 jaar Historische Haven Leiden op 3 en 4 oktober
De Stichting Historische Haven Leiden bestaat 20 1aar. Dit gaat gevierd worden op 3 en 4 oktober a.s. (tegelijk rnet
de viering van Leidens Ontzet) tret een reiinie, een vlootschouw, een markt, een fototentoonstelling en ae uitgifte
van een boekje over de haven. ledereen is van harle uitgenodigd om dit evenernent te bezoeken.

-it
,

De reUnie op zondag 3 oktober belooft erg leuk te worden lret vecl oude bekenden en schepen in de haven. Voor
(gewezen) direct betrokkenen is er op die dag een oÍïcieeI programrlla en een schippersmaaltijcl waarvoor
uitnodigingen nog volgen.
De markt en vlootschour'v op 4 oktober (op het dan autovrije) Kort Galgewater zijn traditionele publiektrckkers.
Voor bewoners van het Kort Galgewater die dit op prijs stellen: u kunt op onze kosten parkeren op het
stadsparkeefterrein aan de Ilaagweg. Daartoe kunt u tot I septernber a.s een schrifteliik verzoek bij ons indiepen.

In het boekje (64 pagina's) kotnen vooral veel l'oto's over het n.raritieme verleden van de stacl Leiden. Ook konrt er
een hoofdstuk specifiek over de schepen die in de haven liggen en gelegen hebben. Het boekje kan bij
voorinschrijving (tot 30 septeurber a.s.) worden besteld tegen het gereduceerde tarief van € 8,50 (norntale prijs €
12,50).
Graag tot ziens op 3 en/of 4 oktober

Stichting ['listorische Haven Leiden

Harry van der Heijden
06 51 34 24 94

l11trpjíÈp,larylpl

Frits van der Mark

REMBRANDTBRUT,
Een blik op de kaart 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 daarbij behorende oeververbindingen zich eigenlijk precies
voltrokken? In een serievan stukjes zalikdeze geschiedenis proberen te achterhalen. In het
zesde en laatste deel komen het Galgewater en de Rembrandtbrug aan bod.

Rijn, Galgewater en de Lange
Houten Brug
Dwars door Leiden stroomt een tak van
de rivier de Rijn. Zoals bekend heeft
Leiden haar ontstaan grotendeels aan
de nabijheid van de Rijn te danken.
Maar de rivier bracht ook behoorlijk wat
beperkingen met zich mee. Zo was rond
1200 de Visbrug (tussen V&D en de
Hoogstraat) de enige vaste
oeververbinding tussen Utrecht en de
zee. ln de westelijke richting van de
stad werd in 1324 ter hoogte van de
Vrouwensteeg voor het eerst een brug
gebouwd (huidige naam is de
Kippenbrug). Rond 1400 werd de
Bostelbrug gebouwd (tussen
Prinsessekade en Kort Rapenburg). Het
deel van de Rijn tussen Bostelbrug en
spoorbrug heet het Galgewater.
Bij de stadsuitbreiding van 1386 kwam
de zuidelijke oever van het Galgewater
binnen de vesting te liggen. De nieuwe
'vrijheid' zou 62 roede (zo'n 234 meter)
gaan meten, globaal de afstand tussen
het Rapenburg en de Witte Singel. Op
den duur werd de naam van de kade
langs het water tussen de Weddesteeg
en het Kort Rapenburg de

Nedergelegde Vestwal of de Korte
Oude Vest genoemd, later veranderde
dit in het Galgewater.
Bij de eerste zeventiende-eeuwse
stadsuitbreiding van 1611 kwam ook de
noordelijke oever van het Galgewater
binnen de vesting te liggen. De
Morssingelgracht werd gegraven en de
vestingwal en een bastion op de hoek
van het Galgewater werden aangelegd.
Op dit bastion werd in 1619 een houten
standaardmolen gebouwd. De eigenaar
van de molen heette Jan Janszn. Put,
vandaar werd zijn molen 'De Put'
genoemd.
Toen bij de stadsuitbreiding beide
oevers van het Galgewater waren
bebouwd ontstond er behoefte aan een
brugverbinding. Het exacte bouwjaar
van de brug is niet bekend. Er is geen
bestek van de brug gevonden, hetgeen
erop wijst dat de brug door het eigen
personeel van de stad gebouwd is.
Rond circa 1615 is de brug gereed
gekomen. Hij lag in het verlengde van
de Weddesteeg en sloot aan op de
westzijde van de Binnenvestgracht. Hij
werd de Lange Houten Brug of ook wel
Rode brug genoemd. Ook de naam
Pelicaanbrug werd gebruikt, afkomstig
van het bolwerk op de hoek van het
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Lange Houten Brug. Op de achtergrond de Bostelbrug.(1669

ol

Galgewater en de Witte Singel dat het
'Pilicaensbolwerk' werd genoemd

De Lange Houten Brug van
161 5 tot 1 817 .
Zoals ik al eerder vertelde hadden
houten bruggen door invloeden van
weer en wind een korte levensduur. Al
in 1650 maakte de burgemeesteren
bekend dat de "sobere gestaltenisse"
van de brug sloop noodzakelijk maakte.
De brug zou worden vervangen door
een lagere houten brug, "sijnde in het
midden een valbrugge". De
aanbesteding vond snel plaats en twee
van de grootste aannemers van Leiden,
te weten Jan Swart en Jan van Ackeren
vormden een gelegenheidscombinatie
waarbij ze het werk voor 3100 gulden
aannamen. ln juni kwam de nieuwe
brug klaar, het verfwerk werd voor 26
gulden aanbesteed aan ene Jan
Dircksz. In 1663 werden kleine
reparaties aan de vallen en balansen
van de brug uitgevoerd.
Na iets meer dan honderd jaar dienst te
hebben gedaan, was de tweede Lange

1670)

Houten Brug in 1757 aan vervanglng
toe. Stadsmeestertimmerman Jan van
Warendorp maakte tekeningen van de
bestaande toestand en stelde een plan
op voor een nieuwe brug. Nog in de
zomer van het zelfde jaar werd de
nieuwe brug met een lengte van 146
voet (ruim 45 meter) gebouwd. ln de
jaren daarna bleven reparaties
noodzakelijk.
Rond 1800 stond het er slecht voor met
de nijverheid in Leiden, tweederde van
de bevolking moest een beroep doen
op de bedeling. De gemeente moest
daar waar mogelijk bezuinigen. Op
verschillende plaatsen in de stad
werden daarom bruggen die in slechte
staat verkeerden gesloopt. Ook de
Lange Houten Brug onderging dat lot.
Op 4 maart keurde de raad het besluit
tot openbare verkoop van de brug goed.
Jan van Leeuwen Jac.z. werd voor 312
gulden eigenaar van "een gedeelte der
materialen van de gesloopte Roode of
zoogenaamde Lange Houten Brug". Het
raadsbesluit meldt verder dal "De brug
wegens ouderdom is afgebroken en tot
menagement van kosten provisioneel
door een pont of overzetschoutje is
vervangen geworden".
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Veerpontje over het Galgewater ter hoogte van de Smidsteeg. Reproductie van een aquarel van J.E. Kikkert (1843-1925).

Overzetveer van 1817 tot
1916
Het blijkt erg moeilijk om meer te
weten te komen over het veerpontje
dat de brug over het Galgewater
gedurende bijna honderd jaar heeft
vervangen. Er zijn een paar prenten
waarop het pontje is afgebeeld. De
meest duidelijke is gemaakt door J.E.
Kikked, (afb.2). ïe zien is een
platbodemschuitje dat via een kabel
of ketting naar de overkant wordt
getrokken. Uiterst rechts is de gevel
van het Stadstimmenverf afgebeeld,
links vlak boven de pont de gevel van
het lazeret van de Kweekschool voor
Zeevaart (ook nu nog aanwezig). Op
twee stadsplattegronden vond ik de
precieze plaats van het overzetveer
aangegeven. Op de kaart van van
Campen van 1850 vaart het veer vlak
in de buurt van de plaats waar de
Lange Houten Brug lag.
Op een kaart van 1915 is de veerpont
verschoven naar een plek ter hoogte

van de Smidssteeg (afb.3). Deze
verplaatsing zalte maken hebben
gehad met de komst van de
Morspoortkazetne in 1860. Het
westelijke deel van de
Stadstimmerwerf werd gesloopt en
het hele gebied tussen de Morspoort,
Morssingel en Galgewater werd
kazerneterrein waar het Vierde
Regiment lnfanterie zijn onderdak
kreeg,

Een nieuwe brug, 1983
Aan het eind van de jaren zeventig
kwam er steeds meer behoefte aan
betere verbindingen in de binnenstad.
Op een aantal plaatsen werden
nieuwe bruggen aangelegd. Met de
sloop van de Morspoortkazerne in
1981 kwam de verbinding tussen het
Galgewater en de 1"
Binnenvestgracht weer vrij. Zo
ontstond de mogelijkheid om op de

de in de Weddesteeg geboren
Rembrandt Harmensz. van Rijn werd
de
brug Rembrandtbrug genoemd
(afb.4).
Direct na de bouw kwam er nogaÍwat
commentaar op de brug. Talloze
krantenartikelen uit die tijd
beschrijven de problemen van de
beperkte doorvaartbreedte. Na
verloop van t|d verstomde de kritiek.
Alweer twintig jaar vormt de brug
voor onze wijk een prettige
verbinding met de binnenstad.
Samen met de replica van de
stellingmolen De Put hebben ze het
17d" eeuwse beeld van deze plek
rond het Galgewater teruggebracht.
AfbS:

Deel van een stadsplatregrong uit
l9l5.het
pontveer is ingetekend tcr hoogte varr de Snridstecg

Bronnen:
-Bruggenboek Leiden, Uitgave Gemeente
Leiden, 1983
-Gezicht op Leiden, de zeven singels,
Herman Kleibrink en Ruud Spruit, 1983
-Leiden, Geschiedenis van een Hollandse
Stad, deel 1,2 en3,2002,2003 en2004
-Leiden in oude ansichten, A. Versprille,

plaats van de oude Lange Houten
Brug opnieuw een brug over het
Galgewater te bouwen. Er werd voor
gekozen om de nieuwe brug naar
voorbeeld van de oude te ontwerpen
ln de zomer van 1983 kwam de brug
gereed, ter ere van
i
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Woensdag 30 juni 2004. Etenstijd.
Over een paar uur spelen Portugal en
Nederland om een plaats in de finale
van het Europees Kampioenschap
voetbal.
Het is warm, net niet broeierig op straat
als ik door de buuft loop.
'Hoe zou het weer in Lissabon zijn
nu?'vraag ik me af. Ook daar is de
zolner negen dagen geleden begonnen.
Ik neem aan dat de temperaturen daar
aanmerkelijk hoger zljn -en zijn
geweest- dan hier in Nederland.
Ik maak een rondgang door de buurt uit
nieuwsgierigheid; om te zien of er in
deze buuft iets te merken is van de
voetbalverdwazing die, volgens de
media, ons landje in zijn greep heeft.
Want het Europees Kampioenschap is
een Groot Niet Te Vermijden
Voetbalcircus geworden, dat zich als
een giÍwolk over de landen van Europa
(en daarbuiten) l-reeft verspreid.
En die verspreiding komt nieÍ zozeer
vallwcge de schare voetbalÍàns, die
enthousiast zich achter hun nationale
elftal scharen en zich, alsofhet een
Jihad of bedevaart betroÍ, massaal naar
de heilige plaatsen in Portugal hcbbcn
begevcn.
Nee, dic verspreiding komt met name
door dc commercie, die geen
mogelif khcid onbenut laat om zich op te
dringen aan de mensen, of die noll van
voctbal hoLrden of niet.
Verbind je winkel of product met het
nationale voctbalteam door de kleur
oranje of rood-wit-blauw te gebrr.riken
en je omzet zal stijgen, lijkt het credo te
ziin. Daarbij inspelend op allerlei
sportieve cn nationale sentimenten.
Dat dat gebeurt, is begrijpelijk in een
maatschappij als deze; maar de schaal
waarop dat gebeurt tekent voor mij de

verdwazing, want voor de nietvoetbalfan is er geen ontsnappen
mogelijk.
Terug naar mijn nieuwsgierigheid of
deze buurt ook in deze verdwazing was
meegegaan.
Ik merk dan, als ik zo door de buurt
loop, dat al wat oranje is ook meteen

verdacht is, zoals oranje pionnedes bij
een stoep-afzetting voor een
bouwsteiger of een oranje zwaalhcht
van een alarm aan een huisgevel. Ook
de Vliko-bak op de kruising van de
Morsstraat en de Kruisstraat valt meteen
op vanwege het oranje dekzeil.
Blijkbaar is verdwazing ook te zien
waar die niet is.
Maar, en dat mag gezegd worden, het
valt wel mee met die verdwazing in
deze buurt.
De Printer heeft drie oranje t-shirts met
opdruk in de etalage hangen en bij Le
Palais hangt een oranje sjaaltje voor het
raam..
Lemmy's heeft de gevel versierd, ondcr
andere met oranje lichtjes, en een
scorebord vool het raam. Op de deur
staat de mededeling dat je.er zonder EKpasje geen voetbal mag komcn kijken.
Da's dus pech voor mij. die door
vakantie de distributie van die pasjes
heeft gemist.
Bij Spiros ontwaar ik een stukje oranje
slinger over de tv, maar die zal rnorgen
wel vervangen r.lorden als Griekenland
tegen T'sjechië speelt.
Tegenover Spiros in de Morsstraat staat
-tussen ï'owi en Nicolaas- een paspop
met oranje muts en rood-wit-blauwe
uitdossing. Verderop bij koffiehuis
Rembrandt z11n al een tijdje vlaggetjes
over de straat gespannen. De oranje
kleur ervan is al wat vervaagd. Hopelijk

ll

geen voorteken voor de wedstrijd
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witte- nadat Griekenland van Tsjechië
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met het oog op de
verbouwing tijdens
de EK, het net van
de bouwsteiger in
de oranje kleur
gekozen en
vervolgens
letterlijk
.r.r _,-_
*tW
wat aangekleed.
Ook bij hotel The Rose op de hoek van
de gewone en de Nieuwe Beestenmarkt
is oranje te ontwaren en met name de
oranje tape, waarmee het gbroken raam
van de buren is afgeplakt valt op.
Overblijfsel van een Oranj e-feesde?
Om de hoek bij Sillies op de Nieuwe
Beestenmarkt is de hele voorgevel in
oranje gepakt en daarmee hebben ze ook
een plaatselijk krande gehaald. De
verhitte gezichten op de foto's in de
etalage zijn waarschijnlijk niet van een
Oranje-feestje.
In de Narmstraat rammelt een jongen
aanz'n fietsbel. Om zijn nek hangt een
groene sjaal, waarop met witte
letters'Portugal'staat. Zljnbllk is gericht
op een raam aan de overkant en als
daarachter het gezicht van een meis.ie
verschijnt, begint hij luidkeels en
goedlachs'Portugal, Portugal' te
roepen. Hij lijkt me een echte fan van
dat land.
Al met al lijkt het, zoals gezegd, erg
mee te vallen met de genoemde
verdwazing in deze buurt.
En de wedstrijd van vanavond zal die
ook niet brengen, want -zoals u en ik nu
weten- verliest het Nederlands ellial van
Portugal en kunnen we weer over op
'normaal'.

N'fu^

t-shirts

De volgende dag zijn dan ook de

Kampioen Voetbal 2004 is geworden
door in de finale gastland Portugal te
verslaan, haalt Spiros zelfs de
voorpagina van het Leidsch Dagblad
met een artikel met foto over het feestje,
dat in zljnzaak gevierd is.Toch nog een
beetje feest in de buurt dus.
De beelden op de televisie van de
thuiskomst van het Griekse team laten
zien, dat voetbal-enthousiasme, of zo u
wil voetbalverdwazing, een
internationaal gegeven is.
Van de zomerse voetbalperikelen naar
de winterse frisheid van de binnenstadse
schaatspret is een aardige stap, maar als
u tot hier bent gekomen met lezen dan
heeft u samen met mij deze stap zojuist
genomen.
In deze rubriek in de buurtkrant van
december vorig jaar heb ik toen
geschreven over de omgekeerde
democratie met betrekking tot de ijsbaan
op de Beestenmarkt en het daarmee -in
mijn ogen- misbruiken van

belastinggeld.
Tot mijn grote verbazing heeft de
gemeenteraad van de gemeente Leiden
ingestemd met het garant staan voor
tekorten in de exploitatie tot maximaal
dertigduizend euro perjaar voor de
komende twee jaar aan het initiatief om,
zoals de afgelopen winter, een
schaatsbaan te maken op de
Beestenmarkt.
Ongelofelijk dat dit kan gebeuren.
Temeer daar het zeer discutabel is of de
ijsbaan het algelopen jaar wel een
sukses was.
Aan de ene kant wordt beweerd van
wel, orndat er 8600 betalende bezoekers
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rest
aan de overkant verdwenen en de
zal ongetwijfeld volgen, zelf.s de

andere kant

steiger

bij Asian Palace..
Alleen bii Spiros wordt er \ rccr
versiering aangebracht en wel

Europees
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beweerd van niet,
omdat de stimulans voor de Leidse
middenstand en horeca uitbleef
(zie verder bladzijde t4)

lrreer
blauwt2

Door Annette ter Haar

Zin in de zomer

\tijn
Een goed glas

Ontwerp raadhuis

wijn, dat leek mij nou eeu rnooi

onderwerp voor de zomereditie van de
buurtkrant. Een paar weken geleden kreeg ik
een opvallend gele folder in de bus waarin een
buurman zich voorstelde als beginnende
wijnhandelaar. Hij nodigde ons uit orn op eer-r
zondagrniddag een heerlijke rode Bourgogne
en wijnen uit de Languedoc te komen proeven.
Een prirna geste en een leuk onderr,verp om
over te schrijven, dacht ik zo. Het
telefoonnummer bleek niet meer te werken et.t
toen ik aan de deur stond, zagde bovenste
etage er verdacht leeg Lrit. Toe n ik een paar
dagen later nog een keer langs liep, was er wel
iemand aanwezig. De rvijr-rkenuer bleek
inrniddels verhtrisd. Daar ging mijn mooie
onderwerp!

Leiden
Dat de heren tot de fine fleur van der
architectuur gerekend werden, blijkt uit het Íèit
dat ze gevraagd werden een ontwerp voor een
nieuw raadhuis in Leiden te maken. Op l2

februari 1929 ging het I-eidse raadhuis van
Lieven de Key ( I 560- 1 621) in een brand ten
onder. In eerste instantie kreeg Dudok de
opdracht, maar zijn ontwerp ondervond zoveel
r.veerstand dat in I 932 vijf leden vau de Bond
van Nederlandse Architecten werden
uitgenodigd door de [,eidse gemeenteraad met
een ontr.verp te kornen. Voorwaarde voor het
herbourvontwerp was dat de renaissatrce gevel
aan de Breestaat beltouden zou bliiven. De
opdracht ging uiteindelijk naar C.J. Blaaur.v.
LIet nieurve stadhuis kon in decernbcr 1940

Architecten Van der

r.r,orden betrokken.

Laan

Van der Laan in De
Oude Morsch

Toen viel rnijn oog op ccn tentoottstelliug over
de architectenfamilic Van der Laan.

Schuin tegenover de Hooglandse Kerk bevindt

zij ook iets gebour.vd hebbcn iu onze
buurt? Ik ging op onderzoek uit eu stuitte in dc
Architectur"rr & rnonurnentengids [-eiden
(t996) al snel op de voortlralige Roorns

ZoLrden

zicli in een hoekpand op NieLrwstraat 33 hct
RAP ArchitectuurcentrLrm. RAP staat voor
Rijnlands Architectuur PlatÍbrm. Tot eu met l0
juli is daar een tentoonstelling te zien over
vader en zoon Van der Laan, tu,ee architectetr
die een belangrijke rol spelett in de
bour.vgeschicdcnis van l-eiden. Voor 1,50 is er
speciale Van der l-aan Architectuurroute te
koop, een stadsrvandeling langs de meest
bekende Van der Laan panden in ltet centrunr
van l-eiden. Het Vroorn en Drecsman gebour.v,
de MeelÍabriek de Sleutels. het tllisabethziekenhuis aan de Hooigracht en zo'n 400

Katholieke vaksclrool voor rrrcis.ies op
Galgcwater I. Tcchnisclt geziett ligt dat
geboulr, he laas niet iu maar aan onze buurt.
Nu wil het toeval dat ik in hct Nederlands
Architectuurinstituut in Rotterdarn u'crk. Daar
zor"r ik er tocl-r rvel achter Inoeten komeu of een
van de 400 gebourven die de Van der Laatrs
gebouwd hebben itr ouze buurt staatt? En
.jarvel, er bleek een BONAS publicatie over het
ondcrlverp tc bestaan. BONAS staat voor
Bibliografieën en Ocuvreli jsten van
Nederlandse Architccteu eu

andere gebouu,en ziin van de hand van Leo
van der Laan (l 864-1942) en zi-jn zoou .lau vatr

der Laan (I896-1966).

Stederrbouwkrrnd igcn.

l3

In dit boekje staat een volledig overzicht van
het werk van vader en zoon Van der Laan. Het
zijn korle beschrijvingen met een verwijzing
naar de tekeningen die in het archiefvan het
NAi bewaard worden en zijn op te vragen in de
studiezaal. In de beschrijving vind je natuurlijk
naam, type gebouw, ontwerpjaar en adres maar
ook of een ontwerp is uitgevoerd en of het nog

Volkenkunde en op een terras aan de
Steenstraat zijn sap, brood, soep en speciale
koffie te bestellen. Dus laat die zomer maar
komen!
Groeten en frjne vakantie,

Annette

bestaat.

Steens traat,,

Vervolg van wandelen in de buurt van
bladztjde 12

Beestenmarkt,
St.Aagtenstraat en
Galgewater

Ook de sfeer en de uitstraling van de ijsbaan
worden voor verbetering vatbaar geacht. Of
zoals Jan-Jaap de Haan (CDA) het uitdrukte:
'Het had veel weg van een openluchtdisco met
een ijsvloer".

In onze buurt hebben de twee architecten een
ontwerp gemaakt voor een
herenhuis/winkelwoonhuis op de hoek van de
I " Binnenvestgracht met de Steenstraat
(l 899/1900). Ze hebben de bakkerij op de hoek

Misschien is het dan toch een idee, zoals ik had
voorgesteld, om rondom de ijsbaan een sooft
van Kerstmarkt te houden, zoals in menige
Duitse stad gebeurt. Het zou de uitstraling en
sfeer ten goede kunnen komen.
Naast de eenmalige startsubsidie van 15.000
euro (wie krijgt dat tegenwoordig nog van de
gemeenteraad?) stond de gemeente garant voor
het tekort van 22.000 euro. Tezamen eetl
bedrag, waarmee wel betere doelen te bedienen
waren. zoals ik in mijn rubriek toen al betoogd

van de Steenstraat -Aagtenstraat (l 905)
gebouwd, evenals een winkel voor de firma
Creyghton op Beestenmarkt 42 (1908). De
paardenstal en het koetshuis van mevrouw

Dieben, St. Aagtenstraat2-4, (1910) zijn
verbouwd. Het gebouw van de finna N.Blonk
en Zn op Galgewater l3 is door hen ontworpen
en in l9l2 maakten ze een nieuw dak voor
uitgeverij Futura (Steenstraat 39beestenmarkt), tegenwoordig bioscoop Lido.

heb.

En voor dit jaar ziet het er niet beter uit, want
de sponsorrverving loopt op dit moment niet
goed genoeg om het evenement te herhalen.
Dat betekent rnogelijk dat de volle
garantstelling van 30.000 euro gebrLrikt gaat
worden. Dit is geld uit gemeenschappelijke
rniddelen voor een zeer tijdelijke ijsspeelplaats.
waarvan maar een klein groepje gebruik
maakt. Niet bepaald een goede besteding van
oPeltbare gelden, dacht ik zo.
\:-,^
En de ijshal aan de Vondellaan
\dÀ
q:i/\
tnaat'Ploeterell olr tc
\ )t \ overleven. Begrijpt u het

Amicitia
Voor het verenigingsgebor-rw van de katholieke
sociëteit Amicitia op Steenstraat2 en de hoek
van de Rijnsburgersingel (1929-1930) werkten
vader en zoon salren. Aan de Steenstraat
bevindt zicli de entree rnet terras die direct
toegang gaftot de herensociëteit op de begane
grond met conversatie en speelzalen. Boven
was de damessociëteit, apart en iets kleiner.
Aan de achterzijde bevond zich een tuin met
een kegelbaau en oorspronkelijk bevond zich
aan de Binnenvestgracht een woning voor de
wachter. Tegenr,voordig herbcrgt dit geboulv
het Stadscafe Van der Werfï

\i\\\ \
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nog??

Spoft en politiek: een vreemd
stcl en een vteemd spel.

Laat u deze zomer geen koude rillingen
bezorgen.

Veel plezier!!

Zomer
Dat brengt ons weer terug bij lekker op een
terras zitten. Een prima idee wanneer die
zomer tenminste doorzet. Over een gebrek aan
terrassen hebben we in De Oude Morsch in
ieder geval niet te klagen. Binnenkort komt er
nog eende bij: Café Midi. In het
entreegebouwde van het Rijksrnuseum voor
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