BUURTKRANT
De Put in de Oude Morsch
12e jaargang, nummer 45, april 2008
redactie: Thea Cordess, Nel Hansen, Mirjam Kervers, Frits van der Mark
redactie-adres: Narmstraat 29, volgend nummer: juni 2008

In dit nummer:
• Wonen en werken in de buurt:
− Mevrouw Hendriks
− Studio de Veste
• Wandelen door de buurt
• Beestenmarkt krijgt zijn
Schapenbel terug

Buurtborrel
14 april 20.00 – 22.00 uur
bij Lemmy’s Café,
Morsstraat 24
iedereen is van harte welkom
en het eerste drankje gratis
*****
Feestelijk inluiden Schapenbel
18 april 16.00 – 17.00 uur
op de Beestenmarkt
Tot dan!

De sponsors van de buurtvereniging 'De Put in de Oude Morsch'

Hier kan uw
advertentie staan
Interesse?

Neem dan contact op met
Nel Hansen
tel: 513 45 85

Colofon

Van de

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

voorzitter

Redactie: Thea Cordess, Nel Hansen, Frits
van der Mark en Mirjam Kervers

ad interim

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

We krijgen een feestje. Op 18 april is de
Beestenmarkt weer even terug in de tijd en
staan er schapen en lammetjes. Onze
buurtbewoner en redactielid Frits van der
Mark heeft al eerder uitgezocht waar de
Schapenbel – die tussen Kwantung en Ichi
Ban hing – gebleven was. Welnu, de bel
wordt weer op dezelfde plek terug
gehangen aan de gerestaureerde klokkenstoel. Wethouder Jan Jaap de Haan zal de
bel feestelijk inluiden. Lees verder het
artikel van Frits in deze krant.

Omslagillustratie: Rien Hansen
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.
Advertenties: Met vragen over het plaatsen
van advertenties in de buurtkrant kunt u zich
wenden tot Fer Hansen, tel: 513 45 85.
*****
Hebt 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, Narmstraat 29,
tel: 513 45 85. Uw bijdragen aan de
buurtkrant kunt u op een USB-stick
aanleveren
aan
Marco
Mosselman,
Morsstraat 34, of per e-mail sturen naar
marcomo@zonnet.nl

Ook feestelijk is ons ledental. We hebben
nu 96 leden en dat is toch wel erg dicht
naar de 100! Dat betekent een grote
betrokkenheid, wat ook te zien was aan
het grote aantal leden wat de eerste
buurtborrel op 14 januari bezocht.
Iets minder feestelijk is dat niemand heeft
gereageerd op de oproep in de vorige
krant om ‘aanstormende’ redactieleden.
Jammer. Hoe meer mensen meewerken
aan de buurtkrant, hoe diverser het blad
wordt.

IK GEEF MIJ OP ALS LID
naam

: ...........................................

straat

: ...........................................

Deze krant is voor het eerst opgemaakt
door Marco Mosselman in plaats van
Mirjam Kervers. Mirjam, nogmaals bedankt
voor je inzet en we hopen dat je nog
regelmatig voor de buurtkrant blijft
schrijven.

postcode : ...........................................
U kunt dit strookje inleveren bij Nel
Hansen, Narmstraat 29. U krijgt dan een
factuur thuis gestuurd.
U kunt ook € 5 overmaken op giro
6217680, t.n.v. Buurtvereniging 'De Put in
de Oude Morsch', Narmstraat 29, 2312 BD
Leiden.

Namens het bestuur,
Thea Cordess

Dank u wel!
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Interview met mevrouw Hendriks
Nel Hansen

Tijdens de nieuwjaarsborrel van ons buurtje
kwam ik mevrouw Hendriks tegen. We
raakten aan de praat en het idee ontstond
om een stukje voor de krant te schrijven.

was er niet voldoende dus werd er besloten
om met het bedrijf te stoppen. Er moest
meer tijd komen om samen een gezin te
vormen en te genieten van hun kind.
Maar je bent zelfstandige en dan gaat het na
een tijdje weer kriebelen. Op een beurs
zagen ze allerlei rieten meubeltjes en
dergelijke. Het idee voor een winkel
ontstond. De ruimte onder het woonhuis
voor klein goed: stoeltjes, manden en
fietsmandjes. Aan de overzijde stonden de
grote spullen, kasten en bankstellen.

Mevrouw Hendriks heeft vanaf haar geboorte op de Nieuwe Beestenmarkt gewoond. Zo
gezegd 'geboren en getogen'. Vanaf 1934
hebben haar ouders een melkwinkel aan
huis en een melkwijk gehad.
In 1963 heeft mevrouw Hendriks het samen
met haar man overgenomen. Echt een melkwinkel waarin alles nog los verkocht werd.
Een kilo suiker los afwegen. Eieren los in
stukje krant.
Manlief deed de melkwijk en mevrouw
Hendriks de winkel. De voorraad stond op
de bovenste verdieping, balen suiker van 50
kilo. Deze moesten weer naar beneden
gesjouwd worden als de voorraad beneden
op was. Vaak deed mevrouw het zelf als
haar man met de melkwijk bezig was. In de
winkel werd toen nog veel op de pof gekocht.
Briefjes bijhouden van wat er los meegenomen werd.

De winkel aan de Nieuwe Beestenmarkt

Wat in de beginperiode erg goed verkocht,
waren de biezen tegels. Veel studenten
kochten die voor hun kamer. Onverslijtbaar
en relatief betaalbaar. Ook verkochten ze
veel Lloyd loom wat geïmporteerd werd uit
Engeland. Echt authentiek riet uit schepen
van rond 1935. Maar natuurlijk ook veel
nieuw riet. Een stoel ging weg voor de prijs
van 450,-- gulden. Veel geld maar er was
veel animo voor.
Rond 1992 kwam mevrouw Hendriks alleen
te staan. Weduwe op 53 jarige leeftijd. Maar
brood moest er op de plank. De showroom
aan de overzijde werd opgedoekt. Daardoor
kon mevrouw het zelf allemaal behappen.
Mevrouw wilde graag alles zelf in de hand
houden en dan kun je geen kasten en
bankstellen meer verkopen.

Mevrouw Hendriks

Ondertussen waren ze een zoon rijker en de
werkdruk bleef gelijk. De tijd voor hun zoon
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Alleen de winkel onder het woonhuis bleef
open. In 1997 is mevrouw met de winkel
gestopt. Ze bezit nog wat pandjes waarmee
ze zich bezighoudt met verhuur, opknappen
en onderhouden.
Al met al een verhaal van een actieve vrouw,
die houdt van dansen met haar partner en
op z’n tijd de buurtborrel bezoekt. Én iemand
die als enige van de Beestenmarkt lid is van
de buurtvereniging. En tevens iemand waar
je gastvrij word ontvangen voor een gezellig
avondje koffie en kletsen over de oude tijd.

De winkel aan de Nieuwe Beestenmarkt

Historische naam voor zeer eigentijdse Studio
Thea Cordess

Aan het woord is Jean-Paul Dersjant, samen
met compagnon Rein Dongelmans eigenaar
van Studio de Veste aan de 2e Binnenvestgracht 15.

zijn van 11.00-01.00 uur door de weeks en
in de weekends van 11.00 uur tot 3.00/4.00
uur ’s nachts. Dit vergt een grote inzet.
Van roken naar niet roken
Vanaf 1 juli is het zover, roken in cafés,
restaurants, etc. is dan verboden. Maar wat
te doen als er na 2.00 uur nog mensen
buiten willen roken, die vervolgens niet meer
naar binnen kunnen (het beleid is nu dat er
na 2.00 uur geen bezoekers meer naar
binnen mogen). “Ik zou daarover graag eens
met burgemeester Lenferink van gedachten
willen wisselen”.
Hoe ziet de Studio eruit en wat kun je
verwachten
Bij binnenkomst valt gelijk op hoe ruim
Studio de Veste is. Er staan tafels en
stoelen, er is een podium met een vleugel
en plek voor muzikanten. Maar vooral is er
meer dan genoeg ruimte om te lopen, te
staan en te dansen. Er is veel hout gebruikt,
wat tijdloosheid en warmte oproept.

Jean-Paul Dersjant aan het werk in Studio de Veste

Achtergrond
De nog jonge Jean-Paul werkt al vanaf zijn
dertiende in de horeca. Daarnaast heeft hij
twee studies opgepakt (bedrijfskunde en
rechten) en weer even terzijde gelegd. De
grootste uitdaging is nu om van Studio de
Veste een goed lopende zaak te maken.
Daarnaast ziet hij kans om regelmatig te
tennissen. Het liefst ziet hij de openingstijden verruimd naar 24/7, naar het New
Yorkse model. Voorlopig stelt hij zich
tevreden met zeven dagen per week open te

Om 11.00 uur ’s ochtends kun je er al
terecht voor een lekkere kop koffie (zoals
buiten op het reclamebord te lezen is).
Tussen de middag maakt Jean-Paul tosti’s
met verse producten die je op kunt eten aan
de ruim opgezette tafels. “Mozarella, tomaat,
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maïsbrood; elke dag probeer ik verschillende tosti’s uit”.
Een terrasvergunning is aangevraagd, zodat
je binnenkort ook heerlijk in het zonnetje
kunt eten en drinken. Uiteraard is het ook
uitnodigend om er te borrelen na werktijd,
met een lekker muziekje erbij prima om de
avond te beginnen. Ook ’s avonds kun je er
een hapje eten.
Vanaf 19.00 uur speelt de pianist - en zingt
erbij - op de prachtige vleugel die eerder in
de Hooglandse Kerk stond. Ook zijn er
regelmatig akoestische optredens. In het
weekend treden er bandjes op, de muziekkeuze is breed. Het programma staat op de
website: www.studiodeveste.nl.
Half februari is de Studio twee maanden
open, tot nu toe is het publiek meestal 25
plus en swingt het lekker mee met de
aanstekelijke muziek.

De entree van Studio de Veste

De eigenaren wonen niet in d’Oude Morsch,
maar wel in hartje centrum. Ze kennen
Leiden dan ook in hart en nieren en werken
er graag. Wel vinden ze dat de Steenstraat
wat opgekrikt kan worden, wat trouwens ook
de aandacht heeft van de gemeenteraad
zoals te horen was in de nieuwjaarsspeech
van de burgemeester.

Relatie met de buurt
Allereerst de naam: de historische naam de
Veste is ontleend aan onze buurt, in het
bijzonder de Binnenvestgracht, waarvan er
vijf in Leiden zijn. De relatie met de
Schouwburg is snel gemaakt, immers
gelegen aan de (Oude) Vest, waar ook elke
dag wordt opgetreden. Ook in de Veste is er
elke dag live muziek. De naam ‘Studio’ slaat
op het muziekcafé wat ze zijn.

Samen met Midi, Van der Werff en de
Bruine Boon vormt Studio de Veste al een
uitnodigende
‘bruggenbrigade’.
D’Oude
Morsch is een mooi muziekcafé rijker!

Jean-Paul is enthousiast wanneer hij hoort
dat we ernaar streven de buurt zo groen
mogelijk te maken. In 2007 zijn er voor het
eerst, dank zij subsidie van de gemeente,
geveltuintjes
in
een
aantal
straten
aangelegd. Ook Jean-Paul gaat twee
bloembakken aan weerskanten van het
terras zetten om een leuke uitstraling te
genereren. Een goede bijdrage!

Buurtagenda
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14/04, 20.00 uur

Borrelen bij Lemmy’s

18/04, 16.00 uur

Ingebruikname
Schapenbel

12/05, 20.30 uur

Bestuursvergadering

08/06

Deadline buurtkrant

16/06, 20.00 uur

Algemene
Ledenvergadering

Teruggeplaatste Schapenbel wordt feestelijk ingeluid
De afgelopen tijd is er in onze Buurtkrant al
veel aandacht besteed aan de Schapenbel.
Deze bel heeft zo'n 300 jaar aan de
Beestenmarkt gehangen, in het poortje
tussen de restaurants Kwang Tung en Ichi
Ban. De Schapenbel kondigde het begin en
het eind van de handel in dieren aan.

De buurtvereniging wil dit niet ongemerkt
voorbij laten gaan en daarom is er op

18 april
tussen 16.00 en 17.00 uur
een feestje op de Beestenmarkt!

De klokkenstoel van de Schapenbel is de
afgelopen maanden grondig gerestaureerd.
De nieuwe klokkenstoel wordt binnenkort
teruggeplaatst, samen met de marktbel die
jarenlang op de Kaasmarkt dienst heeft
gedaan. (Zie ook het artikel elders in deze
buurtkrant.)

De feestelijkheden worden mogelijk gemaakt
door de (financiële) steun van:
Schoonmaakbedrijf P. Hansen
Restaurant Sahara
Taxibedrijf De Groot
Restaurant Kwang Tung
Bloemenboot De Watertuin
Koffie- en lunchroom De Catwalk
Assurantiekantoor voor Academici BV
Pannenkoekenhuis De Schaapsbel
Slagerij Mabrouk
Zeemanskoor 'Rumor di Mare' (geluid)

Ter gelegenheid van de onthulling van de
Schapenbel verzorgt schapendrijver Loek
Geerlings een demonstratie schapen drijven.
Daarna zal wethouder Jan Jaap de Haan de
gerestaureerde klokkenstoel en de nieuwe
Schapenbel feestelijk inluiden.

Veemarkt op de Beestenmarkt, 1890. In het midden is de klokkenstoel met Schapenbel te zien (van glasnegatief RAL)
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Beestenmarkt krijgt zijn Schapenbel terug
Frits van der Mark

Binnenkort zal na een afwezigheid van meer
dan 80 jaar de Schapenbel terug zijn op de
Beestenmarkt. Deze bel, die vroeger het
begin van de veemarkt op de Beestenmarkt
inluidde, wordt nu herenigd met de klokkenstoel die al die tijd doelloos achterbleef.

hielden. In een andere ordonnantie werd
bepaald dat de markt niet mocht beginnen
voordat de bel geluid was en die gold nog
alleen voor de slagers van de stad. De
slagers van buiten Leiden werden pas in de
gelegenheid gesteld te kopen nadat de bel
voor de tweede male werd geluid.

Enige jaren nadat rond 1900 de veemarkt
niet langer op de Beestenmarkt werd
gehouden, is de bel namelijk verdwenen.
Boven het poortje tussen de panden
Beestenmarkt 9 en 10 bleef de klokkenstoel
tot op de dag van vandaag leeg en vervallen
achter. In de tussenliggende jaren maakte
de Schapenbel een merkwaardige zwerftocht door Nederland.
Nu
deze
klokkenstoel
volledig
is
gerestaureerd, gaat hij de oorspronkelijke
Schapenbel opnieuw dragen. Een klein
maar zeldzaam monument wordt aan de
cultuurhistorie van Leiden toegevoegd.

Een kleine 300 jaar werd de Beestenmarkt
op deze manier gebruikt. Tussen 1863 en
1906 verplaatste de veemarkt zich
geleidelijk naar de Nieuwe Beestenmarkt en
de Lammermarkt.
De Marktklok
In vroeger tijden was het een vrij algemeen
gebruik om met het luiden van de marktklok
het begin of einde van de handel op een
markt aan te geven. In Leiden was er
waarschijnlijk nooit een speciale marktklok
voor de zaterdagse warenmarkt. In oude
keuren staat beschreven dat een klok van
de St.-Pancras (Hooglandse kerk) als
marktklok werd gebruikt. Voor jaarmarkten,
waaronder ook de jaarmarkt van ‘beesten’,
werden de klokken van de Pieterskerk en de
Vrouwenkerk geluid.

Geschiedenis van de Beestenmarkt
Bij de stadsuitbreiding van 1611 was ten
westen van de Blauwpoort ten behoeve van
de wekelijkse veemarkt een driehoekig plein
vrijgehouden. In 1616 verscheen een
‘Ordonnantie op te Beestenmarckt der Stadt
Leyden’. De aanhef hiervan luidde:
”Alsoo d’ordinarise Beestemarckt soodie alle
weeckx opte Saterdach alsoock die eens
des Jaers inde Slachtijt gehouden wert
gekeurt ende geleyt is op het pleijn buyten
d’oude Rhijnsburgerpoort dat daertoe
alreede is geprepareert en de bequaem
gemaeckt..…”
De gang van zaken rond de veemarkt was
goed geregeld. Als marktgeld werd er voor
de verkoop van een rund een ‘blank’ en voor
een schaap een ‘oortje’ geheven. De
opbrengsten
waren
voor
het
Sinte
Catharynen Gasthuis achter de Oude Vest,
die daarvoor ‘de plaetse reyn ende schoon’

Vóór de restauratie: en lege klokkenstoel van de
Schapenbel in verval
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waarmee de luidas met bel in beweging kon
worden gebracht. Op een glasnegatief van
1890 is op de voorgrond een aantal koeien
te zien. Op de achtergrond is in de gevelrij
de klokkenstoel met bel duidelijk zichtbaar.
De veemarkt in Leiden was in het gehele
land bekend als de schapen- en
lammerenmarkt. Runderen en varkens
werden in veel kleinere aantallen verhandeld.
Per marktdag konden wel meer dan 3000
schapen en 1000 lammeren worden
aangevoerd. Uit overlevering is bekend dat
op een marktdag rond 1880 in alle zijstraten
tussen Steenstraat, Morssingel en Galgewater lammeren stonden. Het overwicht van
de schapensoort op de veemarkt zal ervoor
gezorgd hebben dat de marktbel schapenbel
werd genoemd.
Kooiman schrijft dat de bel tussen 1920 en
1927 uit de klokkenstoel is verdwenen. De
veemarkt is dan al van de Beestenmarkt
naar het noorden verplaatst. Bovendien
werd er in 1912 een elektrisch uurwerk op
het
marktgebouwtje op de
Nieuwe
Beestenmarkt geplaatst zodat voor iedereen
de tijd duidelijk was.

Veemarkt op de Beestenmarkt, 1890. In het midden is
de klokkenstoel met Schapenbel te zien (detail van
glasnegatief RAL)

Waarschijnlijk werd voor de wekelijkse
veemarkt aanvankelijk de bel van de nabij
gelegen Oude Blauwpoort gebruikt. In het
Regionaal Archief Leiden is terug te vinden
dat er door de Amsterdamse klokkenmakers
Gudeborn en Muller in 1734 een klok van 83
lb (circa 41 kg) aan de stad Leiden werd
geleverd. Omdat in dit jaar ook de Oude
Blauwpoort werd gesloopt zou het kunnen
zijn dat het hier gaat om een vervangende
nieuwe marktbel voor de veemarkt.

Deel van de tekst op de Schapenbel. De volledige
tekst is ‘ME FECIT AMSTELREDAMIA 1734’, in
vertaling: ‘ik ben in 1734 in Amsterdam gemaakt’

De keuze voor het ophangen van de bel
boven het poortje in de huizenrij direct aan
de Beestenmarkt ligt voor de hand. Het
bevestigen van een klokkenstoel in de poort
is namelijk eenvoudig en de bel bevindt zich
direct aan de markt. Het werd een simpele
klokkenstoel, een vierkant van balken met
even boven het midden een luidas aan de
rechterzijde voorzien van een luidwiel. Over
het luidwiel was een touw bevestigd

Schapenbel naar de Kaasmarkt
In 1927 werd het Invalidentehuis aan de
Middelweg en de Oude Rijn gesloopt. Het
vrijgekomen gebied kreeg de functie van
Kaasmarkt. Ook deze markt kreeg een
marktklok die het begin van de handel
moest gaan inluiden. Daartoe werd een
9

klokkenstoel opgehangen aan de zuidkant
van de markt links van de Kaasmarktschool
in de hoek. Om te voorkomen dat
straatjongens erbij konden hing de
klokkenstoel hoog aan de muur. De
marktopzichter gebruikte een ladder om de
bel te luiden.

Kaasmarkt. Erg lang hing hij daar niet, in
1951 werd de bel gestolen en later in
Amsterdam door de recherche gevonden.
Ook hierna kwam de bel weer terug naar
Leiden, maar niet naar de Kaasmarkt.
Mogelijk was men bang voor een nieuwe
diefstal, ook was de kaashandel op de
vrijdagse markt in omvang teruggelopen en
was een marktbel niet echt meer nodig. De
klok werd nu opgehangen aan een balk van
het plafond van het Waaggebouw. Hier was
in die periode de Markt en Havendienst
gehuisvest en blijkbaar vond men een plek
in eigen huis wel zo veilig. Tot voor kort was
de bel daar te zien, inmiddels is hij
vervangen door een vergelijkbare bel die in
het depot van de Lakenhal werd bewaard.

Uit een notitie van 20 jaar later wordt
duidelijk dat de Schapenbel die oorspronkelijk dienstdeed op de Beestenmarkt, als
marktbel voor de Kaasmarkt werd gebruikt.
Deze eerste en tot nu toe enige bekende
vroege vermelding van de Schapenbel is
van de directeur van de Markt- en
Havendienst. Hij schreef in 1947: ‘de klok
van de veemarkt hing doelloos en daarom
werd hij in 1927 voor de Kaasmarkt gebruikt’.
De klok van de Kaasmarkt had toen alweer
het een en ander meegemaakt. Zoals
Jasper Bijnen beschrijft werd de klok in 1943
door de Duitsers gevorderd en ter vervanging van de gevorderde klok in de kerktoren
van de gemeente Asperen opgehangen. Na
de oorlog begon in 1947 het proces om de
klok weer naar Leiden terug te krijgen. Begin
1948 werd de bel uit Asperen opgehaald en
teruggehangen in de klokkenstoel op de

Monumentenzorg van de Gemeente Leiden
heeft er goed aan gedaan om de klok van
de Waag in de gerestaureerde klokkenstoel
van de Beestenmarkt te hangen. Wat is er
mooier om deze Schapenbel na alle
omzwervingen langs de Kaasmarkt, Asperen,
Amsterdam en het Waaggebouw weer op
zijn oorspronkelijke plek terug te brengen?

Links de klokkenstoel van de Kaasmarkt, hierin functioneerde van 1927 tot 1943 en van 1948 tot 1951 de Schapenbel
de
als marktbel. In het midden de toren van de Grote Kerk in Asperen daterend uit de 15 eeuw en 45 meter hoog.
Tussen 1943 en 1947 verving de Leidse Schaapsbel de door de Duitsers gevorderde grote klok. Rechts de Waag in
Leiden, de Schaapsbel hing hier tussen 1951 en 2008.
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Hoe zeldzaam is een marktbel in het
straatbeeld van nu?
Vroeger werd het luiden van een bel voor
allerlei doeleinden gebruikt. Heel algemeen
was de Poortklok die aangaf dat na een
kwartier de stadspoort open of dicht ging.
De Tiendklok werd geluid als het moment
was aangebroken om een bepaalde
belasting (10% van de opbrengst van de
oogst) te betalen.
Een paar bijzondere klokken zijn nog
bewaard gebleven. Zo is er in de toren van
Joure een kleine luidklok die geluid werd als
het glad was en er zand gestrooid moest
worden. Deze bel wordt de Zandklok
genoemd. Achter het oude gemeentehuis in
Balk hangt een klok die geklept werd als de
raadsvergadering aanving.

Gerestaureerde klokkenstoel met Schaapsbel in de
werkplaats van aannemersbedrijf Burgy

Het mag dus duidelijk zijn dat de
klokkenstoel met de Schapenbel op de
Leidse Beestenmarkt zeldzaam genoemd
mag worden. Het is geweldig dat straks, na
meer dan 80 jaar, het geluid van een
originele marktbel weer over de Beestenmarkt zal klinken. Leiden, als stad van
markten en stegen, heeft er een klein maar
uniek monument bij.

Ook in Leiden is nog een bijzondere klok
bewaard gebleven. In een eenvoudige
klokkenstoel aan de gevel van de Bank van
Lening aan de Gekroonde Liefde Poort
achter de Nieuwsteeg hangt een bel. Deze
werd geluid als de termijn verstreek om een
onderpand terug te kopen.Tot slot de vraag
hoeveel marktklokken er nu eigenlijk nog
terug te zien zijn in het straatbeeld. Enig
onderzoek op Internet en contact met
behoudsverenigingen levert op dat er in
ieder geval in Lochem nog een marktklok
hangt. Het is de Eierklok die in de kerktoren
één verdieping lager hangt dan de andere
klokken. Verder zijn er in Vlaanderen nog
twee te vinden. In Torhout hangt onder de
dakgoot van het stadshuis een marktbel die
tot 30 jaar geleden nog het begin van de
Botermarkt aangaf. Op de Vrijdagmarkt, één
van de oudste pleinen van Gent, staat het
“Toreken” (circa 1470) het Gildehuis van de
Huidevetters (leerlooiers). Aan dit gebouw
hangt ook nog een klokkenstoel met
marktklok.

Bronnen:
‘Van de Markten en de Waag van Wateren
en Bruggen te Leiden in Heden en Verleden’,
D.R. Kooiman (1957)
‘De Gouden Eeuw: weelde, wijsheid en
wandluizen’, ‘De klok horen luiden:
omzwervingen van een marktklok’, Jasper
Bijnen. Open Monumentendagen (2006)
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Wandelen door de buurt
NOOB

Eerlijk gezegd heeft het weer me de laatste
tijd niet echt uitgenodigd om lekker door de
buurt te wandelen. Op een enkele droge dag
na was het toch vooral koud en /of nat. Je
kan ook zeggen dat er, ondanks de koude
en natte dagen, droge dagen zijn geweest
en zelfs dagen met zon. Het is maar hoe je
het bekijkt (en verwoordt).
Zo zag het er, ongeveer een maand geleden
op zo’n dag met zon, naar uit dat de lente
zich dit jaar vroeg zou melden. Je kon dat
niet alleen zien (aan de uitlopende bomen
en struiken en de opkomende bloemen uit
de bollen her en der), maar je kon het ook
voelen en ruiken ... de lente komt eraan.
Ja, de lente kan je niet alleen zien, maar ook
voelen en ruiken. Helaas was het maar één
dag, dus geen vroege lente. Wel een vroege
Pasen. En nog wel een witte Pasen. Als dat
geen vreemd begin van de lente is dan weet
ik het niet meer.
Maar elk nadeel heeft zijn voordeel ... en
andersom, aldus professor Cruijff, dus vanaf
nu kan het alleen maar beter worden (ook al
valt het niet mee dat te geloven, want terwijl
ik dit schrijf, blijft het buiten maar regenen).

Daarna is het stuk Kort Galgewater vanaf de
Stadstimmerwerf tot aan de inrit van het
parkeerpleintje onder handen genomen: de
straat en de parkeervakken zijn opgebroken,
heringedeeld en vervolgens weer opnieuw
bestraat inclusief het opnieuw plaatsen van
verlichting en het planten van nieuwe bomen.
Helaas werd het parkeerpleintje zelf niet
opnieuw bestraat, behalve op enkele plekken na waar het wegdek wat verzakt was.
Verder zijn er twee banken verplaatst om de
geluidsoverlast te verminderen voor een
aantal bewoners en is het groen op het
parkeerpleintje flink gesnoeid.
Waarom dat is gebeurd is mij nog een
raadsel, want bij het maken van de plannen
is er besproken dat stukje groen te
verwijderen – op de boom na – en het te
bestraten samen met het plaatsen van een
hek of een afscheiding. Dit met name
vanwege de rotzooi die er in deze struiken
wordt gedumpt. Vooralsnog is dat niet
gerealiseerd, maar hopelijk wordt dat wel
meegenomen in de werkzaamheden.
Wat ik hoop dat ook meegenomen gaat worden in de werkzaamheden is het plaatsen
van een boom in de Smidsteeg ter hoogte
van nummer 15. Er is bij de presentatie van
de plannen in het Stadsbouwhuis over
gesproken en het zou bekeken worden,
maar vooralsnog staat het niet in het plan en
zie ik ook geen boom op die plek. Maar dat

Het wandelen door de buurt gaat sinds 25
februari ook wat moeilijker op het Kort
Galgewater. Op die datum zijn ze namelijk
begonnen met het lang gehoopte herinrichten en bestraten van het Kort Galgewater
samen met de Smidsteeg.
In de vorige buurtkrant stond een artikel
over hoe men tot de plannen voor de
herinrichting van het Kort Galgewater is
gekomen en 25 februari was het dan zover.
Als eerste moesten de oude bomen eraan
geloven, omdat ze niet meer in goede staat
waren alsook omdat de wortels ervan het
wegdek aantastten. Ze zijn gekapt en
vervolgens in stukken – inclusief de wortels
– afgevoerd.
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kan alsnog, want ze zijn net aan de
Smidsteeg begonnen (maar misschien al
klaar als u dit leest).

zullen uitgroeien. Dat kan echter nog wel
even duren, want het zijn langzaam
groeiende bomen.

Wat het eerste gedeelte van het Kort
Galgewater betreft: dat is, nu ik dit schrijf,
grotendeels klaar en het ziet er netjes en
ook heel open uit. Dat komt mede door de
nieuwe bomen.
Deze nieuwe bomen zijn doodsbeenderenbomen en vervangen de oude bomen.
Helaas zijn deze nieuwe bomen dunner
uitgevallen dan de bedoeling was. Door
financiële medewerking van de districtsraad
konden we namelijk dikkere bomen
aanschaffen dan in het gemeentelijke plan
was voorzien. Het bleek echter moeilijk om
grote bomen van deze soort bij de kwekers
te vinden, zo werd mij verteld. Bovendien
zouden deze grotere bomen diepere wortels
hebben, die – gezien de hoogte van de
grondwaterstand – dan weg zouden rotten,
hetgeen de ‘aarding’ van de bomen niet ten
goede komt. Met deze kleinere bomen is de
verwachting dat de wortels wat meer naar
de zijkanten zullen groeien.

Verder lopend kwam ik op de Beestenmarkt,
waar het die dag leeg en nat was. Maar hier
gaat 18 april a.s. iets moois plaats vinden.
Na jaren weg te zijn geweest, wordt hier de
Schapenbel terug gehangen in zijn
gerestaureerde klokkenstoel. Dit als herinnering aan de tijd dat er op en om de Beestenmarkt dieren zoals koeien, schapen, varkens
en kleinvee verhandeld werden. Dit terug
hangen zal in samenwerking van gemeente,
buurtvereniging en een aantal sponsors een
feestelijke tint krijgen. Kom dus vrijdag 18
april om 16.00 uur naar de Beestenmarkt!
Zie ook elders in deze buurtkrant!
Weer iets verder gelopen, zie ik dat het in
oude luister terugbrengen van Hotel
Rembrandt op de Nieuwe Beestenmarkt,
waarover ook in de vorige buurtkrant is
geschreven, een behoorlijk stuk is gevorderd
en dat het pannenbier gedronken kan
worden (en nu waarschijnlijk ook al
gedronken is).
Ik denk, als ik het zo zie, dat het een mooi
gebouw zal worden en een aanwinst voor
deze buurt zal zijn.
Dan is er in de vorige buurtkrant ook
geschreven over het voormalige pand van
de Belastingdienst en de komst van de
Morspoortgarage. Dit pand, dat in handen
van de gemeente is gekomen, gaat
inderdaad, zoals verwacht, verbouwd worden, zoals op een bord voor het gebouw te

Dus nu maar hopen dat de bomen goed
zullen aarden en tot mooie exemplaren
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lezen valt. De gemeente Leiden gaat er het
Stadskantoor Leiden en het bedrijfsverzamelgebouw Werk in Uitvoering realiseren.
Daarmee gaan de plannen voor de
Morspoortgarage voorlopig op de lange
baan en blijft de situatie vooralsnog zoals
deze nu is.

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 o.a. het parkeerbeleid,
(geluid)overlast, gemeentelijk welzijnsbeleid,
herbestrating, groenvoorziening, verkeer en
veiligheid.
De buurt 'De Oude Morsch' beslaat het
gebied tussen de Nieuwe Beestenmarkt,
Rijnsburgersingel, Morssingel en het Kort
Galgewater.

Iets wat ik bij het lopen door de buurt niet
heb gezien, maar wat mij wel ter ore is
gekomen, is het gerucht dat enkele
ondernemers aan de Beestenmarkt willen
gaan bekijken of het mogelijk is om de
fontein van Van Doesburg op de Beestenmarkt geplaatst te krijgen.
Het is maar een gerucht, maar op zich zou ik
dat wel toejuichen. Allereerst, omdat het is
afgewezen om op het Stationsplein
gerealiseerd te worden, hetgeen ik betreur,
maar ook omdat het niet ver is van het oude
huis van Van Doesburg (van de STIJL) op
het Kort Galgewater. Hopelijk een volgende
keer meer hierover.
Nou, de klok is vooruit. De dagen worden
weer langer en als het goed is nemen
daarbij zowel het aantal zonuren als de
temperatuur toe. Er staan u hopelijk goede
dagen in het vooruitzicht. Ik wens ze u bij
deze in ieder geval toe!

Bestuur van de buurtvereniging
Th. Cordess
a.i. voorzitter
tel 4078343
M. Mosselman secretaris
tel 5121385
N. Hansen
penningmeester tel 5134585
M. Boon
lid
P. Leijenhorst lid
M.M. Kervers redactie
F. van der Mark redactie
Wist u dat het bestuur van de buurtvereniging
regelmatig vergadert? Iedereen is welkom
om een vergadering bij te wonen. Bel even
voor actuele data met Marco Mosselman
(tel. 5121385) of met Nel Hansen (tel.
5134585).

Contactpersonen
Buurtwerk LWO
tel 5120761
Wijkagent
tel 5258865
Servicepunt Woonomgeving
tel 5165501
Servicepunt Bouw en wonen tel 5165502
http://www.leiden.nl/woonomgeving
Met klachten kunt u bellen naar:
Politie (bv. over hangjongeren) tel 0900 8844
Horeca Klachtenlijn (volume) tel 5167015
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