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BUURTBORREL
12 januari
20.00 – 22.00 uur
bij Lemmy’s Café
Morsstraat 24
iedereen is van harte welkom
en het eerste drankje gratis
Tot dan!

Sponsors van buurtvereniging 'De Put in de Oude Morsch'

IK GEEF MIJ OP ALS LID
naam

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

straat

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

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.
Vermeldt dan wel graag uw naam en adres.

Dank u wel!

e
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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 Marco Mosselman
Redactieadres: Narmstraat 29, tel: 513 4585
Oplage: 450 exemplaren

Weet u dat ondernemers graag zaken doen in
de Oude Morsch? We hebben de afgelopen
maanden drie jubilea gehad, een 12,5 jarig,
een 20 jarig en een 40 jarig! Ook Ingrid werkt
al weer 25 jaar in kapsalon Theo’s (zie
interview geknipt in de Morsstraat). Kennelijk
is dit een fijne buurt, niet alleen voor bewoners
maar ook voor ondernemers.
Vroeger ‘het derde deurtje’, nu alweer 12,5
jaar Lemmy’s. Het café waar we elke drie
maanden als buurtvereniging hartelijk ontvangen worden, was de eerste in november die
een feestje gaf. Wij als bestuur dronken
uiteraard een glas mee.
De week erop werden we getrakteerd op
siervuurwerk met een enkele knal. Wat bleek:
Asian Palace bestond 20 jaar. Maar de klap op
de vuurpijl is toch wel het jubileum van Towi,
de speciaalzaak op het gebied van kunstschildermaterialen. Al VEERTIG jaar in de
Morsstraat. Met een bos bloemen gingen we
29 november als bestuur het stralende paar in
Lemmy’s feliciteren.

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
per e-mail of op een USB-stick aanleveren
aan Marco Mosselman, marcomo@zonnet.nl
of Morsstraat 34.

Op 13 januari 2009 is het precies 100 jaar
geleden dat Marinus van der Lubbe in Leiden
werd geboren. Stedelijk Museum De Lakenhal
presenteert daarom in dit kader een actuele
tentoonstelling in Scheltema waarin Van der
Lubbe centraal staat.
Weet u dat er een kunstwerk ter nagedachtenis aan Marinus van der Lubbe aan de voet
van de Morspoort staat? Helaas staat het
kunstwerk er niet erg fraai bij en het zou fijn
zijn als het werd opgeknapt. Wellicht gaat dat
nu gebeuren nu van der Lubbe in de belangstelling komt.

Contactpersonen voor de
buurt
Buurtwerk LWO
Wijkagent
Servicepunt Woonomgeving
Servicepunt Bouw en wonen

tel: 512 07 61
tel: 525 88 65
tel: 516 55 01
tel: 516 55 02

Met klachten (bv. over hangjongeren) kunt u
bellen met de politie
tel: 0900 8844
Horeca Klachtenlijn

tel: 516 70 15
Namens het bestuur wens ik u een goede
Kerst en een stralend 2009!

Online: De website voor vragen, opmerkingen en klachten over de woonomgeving,
is: http://www.leiden.nl/woonomgeving

Thea Cordess
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Theo van Doesburg en De Stijl in Straatsburg
Geertrui Marks

Begin november is voor Kort Galgewater 3,
het voormalige atelier van Theo van
Doesburg, het logo van De Stijl opnieuw
aangebracht. In een brief van de gemeente
Leiden aan de bewoners stond een stukje
over deze Nederlandse kunstbeweging, die in
1917 in Leiden werd opgericht met, naast
Theo van Doesburg, als belangrijke leden,
Piet Mondriaan, Vilmos Huszàr, Gerrit
Rietveld en J.J.P. Oud.

realisaties van De Stijl, de beweging die wilde
dat alle bestaande kunststijlen, - schilderkunst,
beeldhouwkunst, bouwkunst, poëzie- tot hun
essentie zouden worden teruggebracht om
daarmee universeel geldig te worden. Elementaire beeldtaal zou internationaal begrepen
moeten kunnen worden. Felle primaire kleuren,
gecombineerd met zwart, wit en grijs en rechte
lijnen. Het doel is behalve artistiek ook
idealistisch: het voorkomen van een volgende
wereldoorlog door internationale samenwerking
in de kunst.

Tot 1921 woonde en werkte Van Doesburg in
Leiden. Daarna verbleef hij met zijn derde vrouw
Nelly van Moorsel in Berlijn, in Weimar, soms
weer in Nederland en in Parijs. Tijdens
internationale Dada-bijeenkomsten raakte hij
bevriend met het kunstenaarsechtpaar Jean
Hans Arp en Sophie Taeuber uit Straatsburg,
Alle drie hoorden zij tot de Europese avant-garde
uit de jaren twintig. Als het echtpaar Arp-Taeuber
de enorme opdracht krijgt om een aantal zalen in
De Aubette in het stadshart van Straatsburg in te
richten, roepen ze Van Doesburg te hulp. De
Aubette (het woord betekent wachthuis) is een
e
monumentaal classicistisch gebouw uit de 18
eeuw, oorspronkelijk een kazerne.
Van Doesburg trekt naar Straatsburg, neemt de
leiding van het project en werkt vanaf 1926 twee
jaar aan de interieurs van de Aubette. Kunsthistorici spreken van de “ Sixtijnse kapel van het
Modernisme” of van een “icoon van De Stijl in
Frankrijk”. De zalen gelden als de belangrijkste

Van Doesburg benadrukt tegenover zijn
opdrachtgevers dat de Aubette een voorbeeld
moet zijn van een volledig nieuwe avantgardistische interieurarchitectuur waar alle details
als klokken, asbakken, spiegels, tafels, stoelen
en kapstokken deel van moeten uitmaken. Een
samenhangende vormgeving, een stijl. Daarin
past ook het zakelijke lettertype voor de bewegwijzering dat wij kennen van het logo van De Stijl.
Begin 1928 is het project voltooid. De opening
zal worden gevierd met een galadiner. Op de
officiële uitnodiging noemt Van Doesburg de
zalen van de Aubette 'nieuwe elementaire
premorfistische interieurs'. Het doel is: "den
mensch in in plaats van tegenover de beeldende
kunst te plaatsen."
Dada wordt genoemd als de basis van alle kunst,
het evenwicht tussen hemel en hel moet worden
hersteld.

Foto’s: John Marks
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De bezoekers van het Monument van het
Modernisme zijn er weinig gevoelig voor. Het
nieuwe interieur staat wel erg ver af van de
smaak van de doorsnee Elzasser, die dol is op
bruine brasseries met hertegeweitjes aan de
muur. Ze vinden het maar koud en ongezellig. In
een brief aan een bevriende architect schrijft Van
Doesburg: "Het publiek wil in stront leven en
mag in stront verrekken. Zo de architect voor het
publiek schept, de kunstenaar schept boven het
publiek uit en zorgt voor nieuwe verhoudingen
die diametraal tegenover de oude gewoonten
staan, en daarom bevat elk kunstwerk een
vernietigende kracht."

In juni 2006 vindt er voor de besloten kringen
van de gemeente en de musea van Straatsburg
en de Nederlandse Van Doesburg Vereniging
een feestelijke opening plaats, een soirée Dada,
maar voor het publiek blijven de zalen gesloten.
Dat duurt zo tot oktober 2008. In de regionale
krant staat dan een onopvallend berichtje dat de
Aubette-zalen vanaf 17 oktober voor het publiek
zijn opengesteld, op vijf middagen per week. Op
de tweede middag, een zonnige zaterdag, 18
oktober jl., de stad vol Straatsburgers,
Europeanen en dagjesmensen bezoeken wij de
zalen. Ze liggen er mooi bij, de lichtinval is
schitterend. Afgezien van vier suppoosten van
wie één de nationaliteit van de bezoekers turft,
zijn er nog vier belangstellenden. De Stijl gedijt
niet in de Elzas, het Gesamtkunstwerk staat in
Straatsburg als een boom in verkeerde grond,
als een Barokkerk in Urk. Tussen de Elzas en
het Modernisme zal het nooit wat worden. Ieder
zijn eigen vakwerk.
Na vijf jaar toch met veel plezier in Straatsburg
te hebben gewoond, komen wij op 1 januari
terug naar Leiden om ons huis op het Kort
Galgewater definitief te gaan bewonen.
Behalve over het logo horen wij over een
internationale tentoonstelling over De Stijl en
Van Doesburg in De Lakenhal eind 2009 en over
plannen om een fontein Vierkant in vierkant naar
een ontwerp van Van Doesburg te realiseren.
Wij kijken ernaar uit. De grond in Leiden lijkt
vruchtbaar.

Dieptepunt voor de kunstenaars is de feestelijke
opening van de nieuwe zalen. In de tot in de
kleinste details uitgekiende inrichting, blijkt de
uitbater slingers te hebben opgehangen! Om
publiek te trekken, laat hij de interieurs al na een
paar maanden ontsieren door schrootjes, kunstbloemen en kleurverlichting. In 1928 schrijft Van
Doesburg in zijn dagboek: "Scheppen is de
meest troostelooze en teleurstellende bezigheid,
waarmede God den mensch gekastijd heeft."
Geruïneerd en teleurgesteld vertrekt hij in 1928
uit Straatsburg naar Parijs, waar hij de bekende
villa Meudon gaat bouwen. In 1931 sterft hij 48
jaar oud. In 1938, 10 jaar na de opening, heeft
men de ruimten “vernieuwd”, dat wil zeggen
onherkenbaar gemaakt. Ook tussen 1950 en
1970 zijn er allerlei veranderingen aangebracht,
maar in de jaren 1980 komt er weer
belangstelling voor de modernistische interieurs.
Veel is onherstelbaar verloren gegaan, maar een
grote “ciné-balzaal” wordt gerestaureerd van
1989-1994, andere nog herstelbare interieurs
volgen tussen 2004 en 2006.

De feitelijke gegevens en de citaten van van
Doesburg komen uit 'De Aubette of de kleur in
de architectuur; Een ontwerp van Hans Arp,
Sophie Taeuber-Arp en Theo van Doesburg'
door Mariet Willinge.

Het Buurtkaderoverleg Binnenstad
Marco Mosselman

U kent de buurtvereniging ‘De Put in de Oude
Morsch’ waarschijnlijk het best van de buurtkrant,
de buurtborrels en van de buurtbarbecue. Maar
de buurtvereniging doet nog veel meer! Zo zijn
we via de 'Districtsraad Binnenstad Noord'
bijvoorbeeld betrokken bij de inrichting van de
wijk (denk aan de herinrichting van het Kort
Galgewater) en voeren we via het zogenaamde
'Buurtkaderoverleg' regelmatig overleg met de
gemeente en met de politie. Over dat laatste wil
ik in dit artikel iets meer vertellen.

Het Buurtkaderoverleg
Een paar keer per jaar zitten vertegenwoordigers
van de buurt- en wijkverenigingen in de
binnenstad, een vertegenwoordiger van de
studentenverenigingen en de betreffende wijkagenten rond de tafel. Namens onze
buurtvereniging zijn Nel Hansen en Marco
Mosselman bij het overleg aanwezig. We
bespreken dan allerlei zaken op het gebied van
veiligheid en openbare orde die in de binnenstad
spelen.
3
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Een terugkerend thema is de viering van 3
Oktober. Maar ook overlast, inbraken en
dergelijke komen aan de orde. Zo waarschuwde
de politie onlangs dat er de laatste tijd veel wordt
ingebroken in studentenkamers met laptops als
voornaamste doelwit. Het schijnt dat je met een
mobiele telefoon eenvoudig kunt zien of er een
laptop in een kamer aanwezig is. Het advies van
de politie is dan ook om laptops uit te schakelen
en ze uit het zicht op te bergen. Verder raadt de
politie aan om eens te kijken op de website
www.keurmerkveiligwonen.nl. Want: voorkomen
is beter dan genezen ...

Oproep van de politie
Tijdens het laatste Buurtkaderoverleg heeft de
politie ons opgeroepen om de drie belangrijkste
aandachtspunten voor de wijk door te geven. De
wijkagenten zullen daar dan extra prioriteit aan
geven. Heeft u overlast of problmen waar de
politie iets aan kan doen? Laat het ons dan
weten, want dan nemen wij het mee in deit
overleg met de politie. Dat kan per e-mail
(marcomo@zonnet.nl), per telefoon (5121385,
graag antwoordapparaat inspreken) of met een
briefje (Morsstraat 34, eventueel anoniem).

12½ jaar Lemmy’s Biercafé
Nel Hansen

Lemmy’s was jarig en dat werd gevierd! Het
populaire Biercafé in de Morsstraat opende in
1996 de deuren om niet meer dicht te gaan. Het
12 ½ jarig bestaan is op 13 november gevierd
met een gezellige verjaardagsborrel. Tussen
acht en tien uur werd- geheel in de traditiespeciaalbieren geserveerd vergezeld van lekkere
hapjes. Iedereen die maar enigszins een fan is
geweest of nog is was welkom en uitgenodigd op
het partijtje.
Als je het kleine bruincafeetje binnenkomt, voel
je meteen dat het een plek met een
geschiedenis is. De oude houten vloer, de
snuisterijen hier en daar, de grote lijsten met
popidolen aan de muur. ”Die foto’s zijn gemaakt
door een oude vriend” Maar de kroeg is ook met
zijn tijd meegegaan. Lambert heeft een nieuw
rokersruimte gerealiseerd die in deze dagen
uitkomst biedt aan de verstokte roker. Achter
een andere deur is een enorme voorraadhok
waar ontelbare bierflesjes fier zij aan zij staan,
klaar om genuttigd te worden. Maar het belangrijkste is de grote tank gevuld met 1000 liter bier.
Lambert’s passie voor het vloeibare goud
ontwikkelde hij al op zijn zestiende, toen hij zich
bij Biercafé Napolion op de
Steenstraat het barmanvak eigen maakte en alle
ins en outs over speciaal bier
eerde . Niet zo vreemd dat zijn eerste café een
biercafé werd. Sinds de opening in 1996 is het
eigenlijk niet zo gek veel veranderd. Gelukkig
maar, want vanaf dag één is het er gezellig,
getuige het grote aantal vaste gasten, variërend
in de leeftijd van twintig tot zestig.

Lemmy’s is voor veel Leidenaren al jaren dé plek
om een biertje te nuttigen en bij te kletsen. Niet
in de laatste plaats omdat Lambert altijd het
beste van het beste onder de bieren in huis heeft.
Als bierliefhebber zou hij niet anders willen. Hij
reist stad en land af om speciale bieren te halen.
Hij wil graag een van de eerste zijn die een
bepaald trendproduct in huis heeft. Je kunt er
bijna alles krijgen, van Witbier tot triple en van
Christoffel Bok tot een bierlikeur. Lamdert wil niet
alleen de eer opstrijken en bedankt medewerkers en (stam)gasten voor 12,5 jaar Lemmy’s en
op naar de 25 jaar.
4
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Wandelen door de buurt
NOOB

De laatste buurtkrant van dit jaar en de kans is
groot dat er sneeuw ligt, want die hebben we de
afgelopen tijd al een paar keer om onze oren
gekregen. Geen lieflijk neerdalende Kerstsneeuw, maar gure hard waaiende natte sneeuw,
dat hier en daar dan toch even bleef liggen,
maar nooit langer dan 24 uur. En iedereen maar
hopen op een witte Kerst. Waarom eigenlijk?
Met Kerst mag c.q. moet er blijkbaar sneeuw zijn,
maar als het daar buiten valt weten we niet hoe
snel we diezelfde sneeuw met schoppen,
bezems en pekelwagens weer weg moeten
halen. Willen we dat vredige verstilde witte beeld
niet buiten de Kerstmis? Willen we ook geen
Kerstmis buiten de Kerstmis? Geen vrede aan
alle mensen van goede wil … het hele jaar door?
Wat wensen we dan als we elkaar ‘Fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar’ toe wensen?

•

•

•

Getver…Ben ik na een paar regels over sneeuw
al meteen in de feestdagenfilosofie terecht
gekomen, terwijl de redactie mij gevraagd heeft
het kort te houden ivm de hoeveelheid kopij.
Daarom nu in vogelvlucht:
• De herbestrating van het Kort Galgewater is
nu ook officieel vrijwel geheel afgerond met
het plaatsen van het beeldmerk van de Stijl in
het wegdek en het afwerken van een paar
kleine zaken.
• De gemeente schijnt nog een borrel te
organiseren voor de buurtbewoners, maar of
en wanneer dat gaat plaats vinden is nog niet
bekend.
• Het Hotel Rembrandt op de Nieuwe
Beestenmarkt is bijna af.
• Het eventuele hotel aan de 2e Binnenvestgracht 15 (Hotel de Veste?), waar ik het vorige
keer over had, lijkt mij er niet te komen gezien
het bordje ‘Te Huur’ boven aan de gevel op dit
adres.
• Museum van Volkenkunde heeft zijn tuin
middels een nieuwe ingang opengesteld voor
de buurt. Helaas is in het stormweer van de
afgelopen weken een hoge populier bezweken
en omgegaan, waardoor de toegang tijdelijk
gesperd was en de tuin er nu iets kaler uitziet,
hetgeen misschien niet opvalt, omdat de
bomen momenteel sowieso kaal zijn.
• De Rijn Gouwe Lijn (RGL) komt niet door onze
buurt te lopen. Er is, ondanks de hogere

•

•

•

kosten (17,7 miljoen euro), nu toch definitief
gekozen voor het traject over de Hooigracht
en Langegracht. Over zo’n zeven jaar moet
het zover zijn. Als het aan mij – en nog vele
anderen – ligt, komt ie er niet. Kunnen we
leuke of nuttige dingen met dat geld doen
(88,3 miljoen euro).
De Schapenbel is terug op de Beestenmarkt
en kleurt door de weersomstandigheden al
een ietwat groen. Helaas is het infobord aan
het hek onder de bel verdwenen. Hopelijk
komt hier een officieel infobord over de
Schapenbel en diens historie.
De Beestenmarkt is trouwens bijna dagelijks
op tv in de reclame van boze barmannen,
waarbij op het eind ook een stukje van park de
Put te zien is.
Overigens is ook een foto van de Morsstraat met nieuwe straatversiering- te zien geweest
bij de weerberichten van het NOS-journaal.
Ook dit jaar is Sint Nicolaas weer in Leiden
gekomen en zoals de laatste jaren gewoon
meerde zijn boot af aan de Beestenmarkt,
waar hij door een menigte kinderen en
ouderen werd ingehaald, alvorens aan een
rondrit te paard te beginnen door de Leidse
binnenstad.
De Kerstman (de veramerikaanste versie van
Sint Nicolaas) is ondertussen ook geland en
wederom in Noordwijk, net als vorig jaar. Deze
dagen lopen vele na-apers van hem door
Leiden. Ik ga niet veel zeggen, maar de jacht
is geopend. Hohoho!
De brand, begin deze maand in de wasserij in
de Morsstraat heeft mij wel doen inzien dat in
dit buurtje, waar de huizen toch redelijk dicht
op elkaar gepakt staan, een brand catastrofale
gevolgen kan hebben. Het is bij een kleine
brand gebleven, maar zoiets kan zomaar
overslaan. Wees daarom voorzichtig met
vuurwerk straks bij de viering van Oud- en
Nieuwjaar.

Kom ik toch nog even terug op de goede wensen.
Als we anderen fijne dagen en veel geluk en
voorspoed en vooral gezondheid wensen, dan
doen we dat toch met name omdat we dat zelf
ook belangrijk vinden. Laten we nou eens zorgen
dat we het niet alleen wensen, maar ook voor
onszelf en anderen waarmaken. In die geest
5
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hoop ik dat het voor u en voor mij fijne dagen
worden en een voorspoedig, gezond en gelukkig
Nieuw Jaar! Laten we dat elkaar wensen.

Kom naar de Nieuwjaarsborrel op 12 januari
vanaf 20 uur in Lemmy’s!
Volgende keer meer!

Geknipt in de Morsstraat
Thea Cordess

‘Er zijn drie kapsalons in de Morsstraat maar
van concurrentie is geen sprake’. Aan het
woord is Ingrid, eigenaresse van kapsalon
Theo’s op nummer 21. Toen ik binnenkwam
legde Ingrid net de laatste hand aan het
kapsel van Ingrid, haar bovenbuurvrouw en
schoonheidsspecialiste. Ze waren zo aardig
samen voor me te poseren in de gezellig
ingerichte salon.

vinden en haalde hij haar over om weer met hem
en Ed samen te werken.

Klanten
Op de vraag: van hanekam tot bejaard? bleek
dat te kloppen. Ingrid vertelt dat de leeftijd van
de klanten varieert tussen 0 en ruim 80 jaar.
Kinderen, vrouwen, mannen, van net rond
kunnen komen tot welgesteld. Een heel
gevarieerde klantenkring dus. ‘Theo, de vorige
eigenaar, werkt nog steeds mee in de salon en
hij heeft klanten die hem al veertig jaar trouw
volgen’. Ingrid vindt het erg belangrijk dat
iedereen zich op zijn gemak voelt. Ook de
samenwerking met haar collega’s – het geven en
nemen – vindt ze belangrijk. ‘Als het druk is
nemen we elkaar werk uit handen, als het rustig
is kan een collega eerder naar huis. Maar
meestal is het druk, we hebben veel vaste
klanten die hier op afspraak komen. Dat is wel
eens lastig voor mensen die zo maar binnen
lopen, die maken weinig kans om tussendoor
geholpen te worden. De meeste mannen krijgen
we hier op zaterdag, wat opvalt is dat ze steeds
hipper worden, hun haar laten kleuren is echt
niet ongebruikelijk. De trend van kale koppen is
gelukkig min of meer voorbij’.

De kapperszaak is in diverse panden in de
Morsstraat gevestigd geweest. Er werken nu,
behalve Ingrid, vier collega’s. De eerste zaak
was in een pijpenla elders in de straat onder
leiding van Theo en Ed. Daarna is nog drie keer
van pand verwisseld. Ingrid zwaait nu in deze
ruime zaak de scepter. Ze is eigenaar vanaf 1
januari 2008 en heeft niet het plan ‘om de boel
gelijk om te gooien’. Het interieur is hier en daar
wat veranderd, de naam nog niet. Naamsbekendheid is dan ook belangrijk en de
verwarring met ‘Ingrid van boven’ is er nu al.

Ervaring
Ingrid heeft een enorme ervaring in het
kappersvak. Ze was vijftien toen ze als leerling
kapster begon bij Theo en Ed in de Morsstraat,
ruim 25 jaar geleden. Na zes jaar zei Ingrid haar
baas vaarwel en ging naar Ibiza om eens een
ander stukje van de wereld te zien. Ook wilde ze
een grimeeropleiding doen. Toen ze na een paar
jaar terug was in Nederland wist Theo haar te
6
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nostalgisch straatje met veel winkeltjes die er al
heel lang zitten’. Helaas zijn er een paar
leegstaande panden en Ingrid hoopt dat de
straat daardoor niet gaat verloederen. Ze heeft
gelijk een tip voor het bestuur van de buurt:
probeer de gemeente te bewegen een
pand/etage te kopen en maak daar een
fietsenstalling van. Mensen kunnen hun fiets
droog stallen, niemand trapt er meer tegen en
het straatbeeld wordt er veel rustiger door. Soms
krijgt ze mensen in de winkel die erover klagen
dat ze nauwelijks op de stoep kunnen lopen
vanwege de vele fietsen en bromfietsen die er
staan. Fijn dat de middenstand in onze buurt
meedenkt met de bewoners. We zullen het idee
zeker bespreken.
Ik bedank Ingrid dat ze de moeite heeft genomen
om na haar lange werkdag nog tijd voor me vrij
te maken.

Morsstraat
Wat me opvalt als ik in de buurtkrant interviews
lees over mensen die in de Morsstraat werken, is
dat ze dat over het algemeen al heel lang doen.
Kennelijk bevalt de straat en de buurt goed. Ook
bij Ingrid is dat het geval. ‘De Morsstraat is een

Straatnamen van de Oude Morsch verklaard
Frits van der Mark

Hoe de Beestenmarkt aan zijn naam is
gekomen weet iedereen nog wel. Maar hoe zit
dat met de Narmstraat en de Sint Aagtenstraat? In eerdere stukjes in onze Buurtkrant
zijn een aantal straatnamen met hun
verklaring wel eens voorbij gekomen. Kort
geleden kreeg ik de vraag om dit nu eens
voor alle straatnamen in onze buurt te doen.
Hierbij het resultaat.

Van Galgewater tot Steenstraat
de

Tot in de 17 eeuw was de vestingwal die
Leiden omringde ook aan de stadskant door
water omgeven. Daardoor was het niet mogelijk
om direct op de vestingwal te komen. Het
grachtje van een paar meter breed lag dus
binnen de vesting, in tegenstelling tot de
Vestgracht die er buiten lag.

Het gebruik van officiële straatnamen bestaat in
Leiden nog niet zo heel lang. Het jaar 1879 is
hier belangrijk, toen werden per raadsbesluit de
namen van alle straten, markten, stegen en
poorten vastgelegd. Vóór die tijd werden de
namen vooral spontaan door de bevolking
bepaald. Ze verwezen vaak naar een bepaald
gebruik
(bijvoorbeeld
markt)
of
locatie,
bijvoorbeeld de nabijheid van water.
Huisadressen bestonden uit het nummer van de
bon, een andere benaming voor een buurt. Onze
buurt viel in de bon met nummer 5. Ieder huis in
een bon had vervolgens een eigen nummer.
Door verandering van bebouwing zijn er in de
loop der tijd vooral poorten (doodlopende
stegen) en zelfs een heel hofje in onze buurt
verdwenen. Voor zover de namen en de plek
hiervan bekend zijn, worden ze ook genoemd.

1e Binnenvestgracht gezien vanaf de Narmstraat naar het
Noorden. Het museum van Volkenkunde met rechts het
Protestants Militair tehuis. Tekening van W.F. Meijer (1964)
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De vestingwal verloor na de 18 eeuw zijn
verdedigingsfunctie. Toch duurde het nog lang
voordat de wallen een andere functie kregen of
werden afgegraven. In 1840 werd er tussen de
Morspoort en de Rijnsburgerpoort op de oude
stadswal een plantsoen aangelegd. De Binnenvestgrachten in onze buurt werden in fasen
gedempt: van het Galgewater tot aan de
Morsstraat in omstreeks 1854, van Morsstraat tot
het vroegere Academisch ziekenhuis in 1864,
van het ziekenhuis tot aan de Steenstraat in
de
1867 en tot slot de huidige 2 Binnenvestgracht
in 1882-1883.

Steenstraat tot Nieuwe Beestenmarkt
de

Aan de 2 Binnenvestgracht ligt nog steeds het
in 1616 gestichtte Jan de Latere Hofje. In 1888
werd het zeer grondig verbouwd in de vorm die
het nu heeft. In 1971 verbouwde Studenten
Huisvesting het hofje, het bevat nu 26
zelfstandige wooneenheden.
Beestenmarkt
Van Steenstraat naar Oude Singel
Na de stadsuitbreiding van 1611 werd de
veemarkt overgebracht naar een terrein buiten
de voormalige Rijnsburgerpoort dat aan de kop
van de Haarlemmerstraat was gelegen.
Daarvoor werd de veemarkt gehouden aan de
Noordkant van de Marendorpsche achtergracht
(nu de van der Werffstraat). De namen van de
Noord- en Zuid Rundersteeg, Koestraat en
Schapensteeg herinneren nog aan deze oude
bestemming.
Opvallend is nog dat er langs de huizenrij van de
Beestenmarkt geen enkel bordje met die naam
te vinden is.
In de gevelrij van de Beestenmarkt komt de
Schapenbelpoort (vroeger Fokke(n)steeg) uit.
Uiteraard is deze poort vernoemd naar de
marktbel van de veemarkt die ook wel
Schapenbel werd genoemd.

Boerhavelaboratorium op de hoek van de Steenstraat en de
1e Binnenvestgracht, ervoor het standbeeld van Boerhave

In 1873 kwam het Academisch Ziekenhuis aan
de Morschsingel klaar, de ingang kwam te liggen
aan de gedempte binnenvestgracht. Vanwege de
plaatsing van het standbeeld van Boerhave op
e
de Steenstraat vlakbij de kop van de 1
Binnenvestgracht werd deze straat herdoopt in
Boerhavestraat. Naast het ziekenhuis werd op
de vestwal grenzend aan de Steenstraat het
laboratorium voor pathologische anatomie, het
Boerhave laboratorium gebouwd (1885). Toen
het nieuwe Academisch ziekenhuis aan de
Rijnsburgerweg klaar was, verhuisde het
stambeeld van Boerhave in 1937 naar de
vroegere Oegstgeesterlaan, thans Boerhavelaan.
De Binnenvestgracht kreeg zijn oorspronkelijke
naam weer terug.

Van Beestenmarkt naar Lammermarkt
Omstreeks 1863 werd de veemarkt die op de
eigenlijke Beestenmarkt langs de Steenstraat
werd gehouden uitgebreid met een terrein dat
ontstond door de demping van de IJzerengracht
of Westdwarsgracht.

Aan de 1e Binnenvestgracht tussen de nummers
7 en 8 ligt een poort, vroeger heette deze de
de
Jufferspoort. Aan het eind van de 19 eeuw had
deze poort geen eigen huisnummers, er kwamen
alleen achteruitgangen van huizen op uit.

Van Blauwpoortsbrug tot Nw Beestenmarkt
Deze benaming voor de walkant die langs de
Beestenmarkt loopt is nog zeer jong en dateert
uit 2005. Het is vernoemd naar de Oude Rijns8
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burgerpoort, ook wel Blauwpoort genaamd die
vroeger aan de kop van de Haarlemmer stond.
De Blauwpoortshaven kent twee adressen:
nummer 5 is het rondvaartbedrijf “Rembrand”,
nummer 7 de Bloemenboot “De Watertuin”.

van de 19 eeuw gebruikt. De naam Kleistraat
werd gebruikt als onderscheid met de
Steenstraat, die immers vanaf 1603 van een
verharding was voorzien.
Aanvankelijk was de Morspoort een eenvoudige
houten poort die in de volksmond de Galgpoort
werd genoemd (zie Kort Galgewater). Op de in
1669 gebouwde nieuwe poort werd met sierlijke
letters de naam Morschpoort aangebracht. Dit
om de ‘verachtelijke naam’ van Galgpoort te
doen vergeten.

Van Blauwpoortsbrug naar Stationsweg
De belangrijkste uitvalsweg naar het westen liep
over de oude Poelwetering in de richting van
Oegstgeest. In 1603 werd deze straat tot aan de
Poelwetering bestraat, als gevolg waarvan de
straat de Steenstraat werd genoemd.
e
Tussen de 1 Binenvestgracht en de Narmstraat
ligt aan de westkant het Sint Salvatorshofje. Het
kwam in 1639 gereed en werd een aantal malen
grondig gerestaureerd. De laatste maal was in
1980 door Studenten Huisvesting. Het bevat 14
huisjes.

e

Van Morsstraat naar 1 Binnenvestgracht
De naam is terug te voeren op de stand van de
Kruisstraat ten opzichte van de Narmstraat.
Deze komt overeen met de lijnen van het Latijnse kruis. Aanvankelijk liep de Kruistraat door tot
aan het Galgewater (zie ook Smidssteeg)
waardoor deze inderdaad ook de lange arm van
de kruisvorm voorstelde. De Narmstraat heette
eerst de Dwarskruis- of Armstraat, deze vormde
de korte arm van het kruis.

Van Blauwpoortsbrug tot Morspoort.

In de Kruisstraat bevonden zich in het blok
ste
tussen de 1
Binnenvestgracht en de
Narmstraat twee poorten die inmiddels niet meer
bestaan. Waarschijnlijk ter hoogte van het
huidige nummer 34 bevond zich de Rabarberpoort, ter hoogte van nummer 40 de
Bovenwoningspoort. Wat verderop is er een nog
bestaande poort, de Fabiaanspoort.

De naam is ontleed aan een gebied buiten de
stad, dat van oudsher de Morsch heette. Deze
naam is afgeleid van het oud Nederlandse
mersch of marsch, dat een ‘beemde of door
water omspoeld stuk land betekend.

In Kruisstraat, tussen Morsstraat en Narmstraat,
oostzijde
De Fabiaanspoort of gang. Deze heeft nog altijd
eigen adressen. In het verleden liep de poort
door naar de Steenstraat en kwam uit tussen de
nummers 49 en 51. In het Huisnummerboek van
de Gemeente Leiden zijn er in 1871 een zestal
adressen, te weten: 1 t/m 7 en 2 en 4. Nu zijn er
een vijf brievenbussen te vinden.

Kruisstraat gezien vanaf de Narmstraat naar de 1e
Binnenvestgracht. Tekening van W.F. Meijer (1964)

Na de aanleg heette de Morsstraat ook
Galgstraat (zie ook Kort Galgewater) of Kleistraat.
Deze namen werden zeker tot in de tweede helft
9
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veroordeelden te pronk gesteld en uiteindelijk
begraven. De naam van het meest westelijke
deel van de Rijn die door de Leidse binnenstad
loopt is dan ook het Galgewater. Tussen de
nummers 16 en 17 was vroeger het Bijleveltshof,
het had 15 huisjes. Gegevens zijn er over dit
hofje verder niet te vinden. Het RAL heeft wel
een foto waarop is te zien dat het een eenvoudig
hofje was.

e

Van Steenstraat naar 1 Binnenvestgracht
Zie onder Kruisstraat, de oorspronkelijke naam is
Armstraat, ook Dwarskruisstraat.

Van Steensstraat naar Nieuwe Beestenmarkt
In 1432 werd door Aechten Allbarents dochter ter
ere van de maagd Maria en Sint Thomas het
Aechtenklooster gesticht. Het stond aan de
huidige Steenstraat buiten de stadspoort. Het
was een arm convent en werd bewoont door
zusters van de orde van St. Augustinus. Tijdens
het Spaanse beleg werd het verwoest.
Bijleveltshofje rond 1900, de ingang lag aan het Kort
Galgewater

Van Steenstraat tot Nieuwe Beestenmarkt

Van Morsstraat naar Kort Galgewater

Dit pad dat, vanaf de Steenstraat achter het café
restaurant van der Werff, langs de Rijnsburgersingel loopt is vernoemd naar de fotograaf Israël
Kiek (1811-1899). Deze had zeer waarschijnlijk
aan de overkant van het water zijn sigarenwinkel
en atelier. Kiek is naast portretfotograaf vooral
bekend geworden om zijn groepsfoto’s van
studenten. Deze foto’s onderscheiden zich door
hun spontane karakter en zelfbedachte opstelling.
Vaak werd Kiek ’s nachts van zijn bed geroepen
om een dronken dispuut te fotograferen.
Vanwege de afkeer en de haast waarmee deze
‘’kiekjes’’ werden gemaakt waren ze niet altijd
even scherp.

In 1616 werd de stadstimmerwerf van de
Houtstraat verplaatst naar een terrein tussen de
Rijn en de Mors- of Galgstraat. De smederij van
het complex kwam te liggen aan een straat die
aanvankelijk de Kruisstraat, later de Smidstraat
en nu de Smidssteeg heet.
Nummer zeven van de Smidssteeg is een
poortje waarboven een gevelsteen is aangebracht met het beeld van het “voormalige”
Anna’s hofje met de jaartallen 1887- 1989.
Bronnen
Huisnommerboek van de Gemeente Leiden
(1871)
Leidsche Straatnamen (1929), Ir G.L. Driessen
ste
Leidsche Straatnamen, 1 supplement (19291939) , Ir G.L. Driessen
Straatnamen vroeger en nu, Schenking Dhr
Romeijn
Afbeeldingen: RAL

e

Van Steenstraat naar 1 Binnenvestgracht.
Vlak buiten de vesting aan de Rijn lag vanaf de
de
16 eeuw het galgenveld. Hier werden de lijken
van de op de gerechtsplaats (bij het Gerecht)
10
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Morspoortgarage: buurtverenigingen bij de wethouder
Niels Menken

De Morspoortgarage komt er als het aan
wethouders Witteman en Steegh ligt. In het
coalitieakkoord van het nieuwe college staat
dat er tegen de tijd dat hun termijn afloopt,
dat is 2010, 1000 parkeerplaatsen bij zijn
gekomen op het Haagwegterrein en het
Morspoortterrein. Dit is nodig om de
binnenstad bereikbaar te houden voor het
winkelend publiek en om de parkeerdruk in
Transvaal te verminderen.

bouw te ontwikkelen. De bedoeling is dat er
winkels, woningen, kantoren en natuurlijk een
parkeergarage komen. 2020 Is nog wat ver weg
en het parkeerprobleem is er vandaag dus er
kan niet worden gewacht om het tekort aan
parkeerplekken aan te pakken. Bovendien, zij
hebben in het coalitieakkoord de belofte gedaan
het parkeren aan te pakken.
De planning van het project (zie onder aan dit
stuk) kwam voorbij en ook de situering. De
garage is een gebouw van drie of vier lagen op
het bestaande parkeerterrein buiten de
Morspoort met de in- en uitrit aan de
Bloemfontijnstraat.
Dat 'ie heel mooi kan worden toonde de
wethouder ook, want er zijn ambtenaren in heel
Europa gaan kijken naar voorbeelden van
prachtige gestapelde parkeerdekken van staal
die kunnen worden aangekleed met ‘jurkjes’ in
alle kleuren en dessins. U zou het echt moeten
gaan bekijken als de gemeente zo ver is dat ze
aan het publiek worden getoond. En de
bewoners van Transvaal hadden in de krant zo
duidelijk gesteld dat een garage een lelijk
betonnen gedrocht is... Een leuk stukje hierover
stond 20 november in het Leidsch Dagblad.

De op handen zijnde bouw van de (tijdelijke)
Morspoortgarage voor vier- tot vijfhonderd autos
is de reden dat de wethouder bewonersverenigingen van Transvaal en de Put in de
Oude Morsch bij zich heeft ontboden. Secretaris
Marco Mosselman van onze buurtvereniging en
bovengetekende gingen op de late middag van
13 november naar de prachtige B&W kamer op
het stadhuis. Hier troffen wij de wethouder reeds
in gesprek met vertegenwoordigers van
verschillende
bewonersverenigingen
uit
Transvaal en ‘losse’ bewoners. Iedereen wist
hoe Transvaal tegen de geplande garage aan
kijkt want dat stond de dag ervoor breed
uitgemeten in het Leidsch Dagblad. Dat zij er
niet positief tegenover staan is u misschien
bekend, anders nu.

Einde presentatie, de discussie kon losbarsten.
Eerst de bewoners van Transvaal. Dat de
garage lelijk is kon na de getoonde voorbeelden
niet meer worden gezegd, maar wel dat zij zich
zorgen maken over de gevolgen van vier tot
vijfhonderd nieuwe parkeerplaatsen in hun wijk.
In de garage moet immers worden betaald om te
parkeren en in de omliggende wijk niet dus
zullen veel parkeerders langs de garage rijden
om
in
de
wijk
gratis
te
parkeren.
Verkeersaantrekkende werking in ambtenarentaal. Een Transvaal bewoner had zich in dit
fenomeen verdiept en merkte op dat de
gemiddelde wildparkeerder bereid is vijftien
minuten te lopen van zijn auto naar de
uiteindelijke bestemming.

Nadat Marco en ik in onze zetels neergestreken
waren, was het gezelschap op wethouder
Steegh, die iets verlaat was, na compleet en
begon wethouder Witteman een kennismakingsronde. Nu iedereen wist met wie ze aan tafel
zaten kwam Steegh er bij en startte Witteman
een presentatie op een scherm waarin hij de
bedoeling en de fasering van het project
Morspoortgarage uit de doeken deed.
Een en ander heeft te maken met het feit dat de
gemeente het belastingkantoor voor 12 miljoen
euro heeft gekocht. De wethouder gaf toe dat
het geen koopje is en om uit de kosten te komen
gaat de gemeente het pand de komende twaalf
jaar verhuren. Hiervoor staan al meerdere
gemeentelijke organisaties klaar. Locaties waar
deze nu zitten worden verkocht. In 2020 wil de
gemeente het pand slopen en de plek
samenvoegen met het marechaussee gebouw
en het bestaande parkeerterrein om er nieuw-

Meer auto’s kan de wijk niet aan want de
parkeerdruk is er al erg hoog. De cijfers werden
ons getoond: 95 % van de parkeerplaatsen is
bezet op zaterdag en koopavond. Hiervan is
60 % auto’s van buiten de wijk.
11

e

Buurtkrant De Put in de Oude Morsch – 12 jaargang nummer 48, december 2008

De wethouder was blijkbaar op deze respons
voorbereid want hij had het al aan het begin van
zijn verhaal gezegd: een van de doelen van de
bouw van garage is de parkeerdruk in Transvaal
te verminderen.

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.

Na aanvankelijk veel gemor werd het uiteindelijk
een middag met opbouwende ideeën over de
aanpak van het parkeerprobleem. Zoals het
invoeren van iets anders dat goed klinkt uit de
mond van een ambtenaar: parkeerrestrictie. Dit
is bijvoorbeeld een blauwe zone (beperkte
parkeerduur, bijv. 2 uur) of betaald parkeren.
Breed gesteund werd het idee om deze
maatregelen snel in te voeren om vervolgens te
bestuderen hoe de parkeerders zich gaan
gedragen. Een garage is misschien helemaal
niet nodig.

De buurt 'De Oude Morsch' beslaat het gebied
tussen de Nieuwe Beestenmarkt, Rijnsburgersingel, Morssingel en het Kort Galgewater.

Ook wij kwamen aan bod. Marco merkte op dat
er in onze wijk ook best wel wat parkeerders
kunnen bestaan met hun auto gratis in Transvaal.
Met invoering van parkeerrestrictie zullen zij
genoodzaakt zijn een parkeervergunning aan te
vragen om op het huidige terrein of in onze wijk
te gaan staan. Alweer een stukje parkeerdruk
minder. Een zucht van verlichting deed het
kaarslicht flakkeren.
En Marco bracht ons speerpunt ook naar voren,
namelijk dat wij onze parkeervergunning
behouden, ook in een nieuwe garage. En onze
zorgen over de opstopping die de inrit kan
veroorzaken op de Morsweg .
De wethouder sloot het gesprek af met het
voorstel om zich te beraden op de voorgestelde
ideeën en er in december op terug te komen in
een nieuwe bijeenkomst. Wij zullen verslag doen.

Bestuur van de Vereniging
'De Put in de Oude Morsch'

Fasering bouw Morspoortgarage
• Inspraakprocedure kadernota Bereikbaarheid
(jan - feb ‘09)
• Raadsbesluit hierover in april
• Inspraakprocedure
voorontwerp
bestemmingsplan Transvaal (mrt - april ’09)
• Ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan
(juli - aug ‘09)
• Raadsbesluit bestemmingsplan (dec ’09)
• Bouw parkeergarage (mrt juli 2010)

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. 512
13 85) of met Nel Hansen (tel. 513 45 85).

Th. Cordess
voorzitter
tel: 407 83
43
M. Mosselman secretaris
tel: 512 13
85
N. Hansen
penningmeester tel: 513 45
85
M. Boon
lid
P. Leijenhorst lid
M.M. Kervers redactie
F. van der Mark redactie

Buurtagenda
02/02, 20.30 uur Bestuursvergadering
12/01, 20.00 uur Borrelen bij Lemmy’s
15/03
buurtkrant
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Sponsors van buurtvereniging 'De Put in de Oude Morsch'

Sponsors van buurtvereniging 'De Put in de Oude Morsch'

Chocolaterie Leonidas
in Leiden
Aan de Morsstraat van Leiden op nummer 52 vindt
u onze Leonidas chocolaterie. Wij verkopen over
de 100 soorten bonbons. Ook kunt u hier terecht
voor vele cadeau-ideeën. Met het ruime assortiment
glaswerk en porselein als verpakking kunnen we al
uw wensen op chocolade gebied verzorgen.
Bij inlevering van 100 euro aan kassabonnen
ontvangt u van ons twee High-Tea bonnen voor
Lunchroom Leonidas in Delft.
Daarnaast wordt met Sinterklaas en Kerst ons
assortiment uitgebreid, en vindt u bij ons allerlei
Sinterklaas- en Kerstcadeaus.

Onze openingstijden zijn:
Ma: 13.00 tot 18.00
Di t/m Vrij: 9.30 tot 18.00
Do.: 9.30 tot 21.00
Za.: 9.00 tot 17.00

Telefoon: 071-8891700

