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BUURTBORREL
6 april
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!
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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 en Frits
van der Mark
Opmaak: Marco Mosselman
Deze keer een specifieke ‘van de voorzitter’,
namelijk over de inbreng van het bestuur in de
vergaderingen van de districtsraad. Gosse Offringa
en ondergetekende vertegenwoordigen hier de
Oude Morsch. Een impressie van de vergadering
die gehouden werd op 10 februari jl.
Het programma binnenstad wordt aan het begin
van de vergadering uitgedeeld met de opmerking
dat dit een beleidsbepalende nota is voor de
komende jaren. We kunnen hierop reageren voor 1
maart, wat ons niet veel tijd meer geeft.
Verder kwam de herinrichting Beestenmarkt aan de
orde. René Verdel, de wijkmanager, gaf Gosse en
mij een set tekeningen van straatmeubilair wat daar
gebruikt gaat worden. We hebben aangegeven dat
het vreemd is dat we niet eerder bij de plannen
betrokken zijn geworden. Was René het mee eens.
Ook de kadernota bereikbaarheid kwam ter sprake.
Lang niet iedereen wist er van af, ook René niet.
Het bestuur heeft deze nota al besproken en een
reactie naar de gemeente verstuurd.
Vervolgens kwamen in het agendapunt Wat speelt
er in het district de punten per buurt naar voren. Wij
vragen beschermconstructies voor bomen aan.
René gaat de bomen in de buurt tellen (kan via de
computer) en koppelt terug. Nieuwe lantaarns
vervangen door mooie oude zoals er hier al in de
buurt staan is een lopende aanvraag. Hier is veel
geld mee gemoeid. Het opknappen van het
monument van Van der Lubbe (aan de voet van de
Morspoort): de kunstenaars worden benaderd.
Verder vroeg Gosse om de sleutel van de paaltjes
aan het einde van het Kort Galgewater, de
e
Narmstraat en de 1 Binnenvestgracht. Zo nodig
kan hij ze omhoog doen.
Bij de rondvraag deelt Gosse een nieuwsbrief uit
van Stichting Vierkant in Vierkant die zich
inspannen om het Monument, een fontein, voor het
station geplaatst te krijgen. Van deze fontein, die
nooit in het echt gemaakt is, staat een maquette in
museum De Lakenhal. De kunstenaar is Theo van
Doesburg. Op korte termijn wordt van hem op het
Kort Galgewater het beeldmerk geopend met een
speciaal bord. Voor deze gelegenheid zullen alle
bewoners van het Kort Galgewater en Smidssteeg
een uitnodiging ontvangen.

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

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

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

Thea Cordess
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‘Op de vlucht gebouwd’
Waarom hellen oude huizen voorover?
Frits van der Mark

Een van de merkwaardigste eigenschappen
van oude huizen is het vooroverhellen van de
voorgevels. Ook in Leiden en onze eigen
buurt d’Óude Morsch zijn daar voorbeelden
van te zien. In vakkringen wordt het ‘op de
vlucht gebouwd’ genoemd, maar waarom
werden ze zo gebouwd? Hieronder een
samenvatting van de meest gangbare verklaringen en de mooiste voorbeelden van zulke
voorgevels in onze buurt.

houten huizen werden ook de houten gevels
vervangen. Het is aannemelijk dat de overheid
bij zo’n vervanging toestond dat de stenen gevel
met dezelfde overhang werd gebouwd als de
houten voorganger. Het uitbouwen over de
rooilijn heen naar de straat toe was bij keur
verboden. Het zou immers ten koste gaan van
de toch al smalle straten in de stad.

De bouwtechnische term ‘op vlucht bouwen’ is
afgeleid van het werkwoord ‘vliegen’. De oudere
omschrijving ‘vliegende gevel’ wordt soms ook
de
nog wel gebruikt. Vooral woonhuizen uit de 17
de
en eerste helft van de 18 eeuw zijn met een
vooroverhellende gevel gebouwd.
Tot in de late middeleeuwen bestonden de
steden in Holland vooral uit houtskeletbouw. De
vlakken tussen het hout werden gevuld met een
vlechtwerk en leem, later met planken en nog
later met steen. Vooral de onderpuien waren
hoog en bevatten veel glas of glas-in-lood. De
verdiepingen die er boven lagen staken uit over
(overkraagden) de eronder liggende etages. Bij
de hecht verbonden houtskeletten was dit
constructief gezien geen enkel probleem. Men
neemt aan dat er zo werd gebouwd om de
kwetsbare pui met glas tegen het neerstromende
regenwater te beschermen.
Een bijkomend voordeel was een kleine
ruimtewinst, de iets doorlopende vloer gaf een
oppervlaktewinst boven de openbare straat.
Over het algemeen gold voor het ‘op de vlucht
bouwen’ een maat van één Rijnlandse duim per
3 voet = 2.5 cm overhang per meter hoogte.

In Nederland zijn alleen in Amsterdam nog oude
huizen met een houten voorgevel: het Begijnhof 34
en Zeedijk nummer 1. In beide gevallen is de
overkraging van de verdiepingen goed te zien.
Hierboven het huis aan de kop van de Zeedijk.

Bij nieuw te bouwen huizen werden ook gevels
vanaf de fundering op de vlucht gebouwd. Een
praktisch voordeel hiervan was de bescherming
tegen het doorslaan van regen. De dunne
bakstenen muren zonder spouw waren niet
waterdicht. Naast waterlijsten, het verven van de
gevels was ook het op de vlucht bouwen van de
gevel een mogelijkheid om het doordringen van

Wegens brandgevaar kwamen er in het begin
de
van de 16 eeuw voorschriften (keuren) die
bepaalden dat er in de stad voor woningscheidende bouwmuren en daken harde materialen
gebruikt moesten worden, de huizenbouw
versteende. De houten pui, voor een groot deel
met ruiten gevuld, bleef nog lange tijd gangbaar.
Maar in de ontwikkeling van de verstening van
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regenwater te voorkomen. Maar de belangrijkste
reden was niet van praktische maar van
esthetische aard. Een naar voren hellende gevel
komt op iemand die ervoor staat veel indrukwekkender over. Dit geldt des te meer voor met
ornamenten versierde gevels. De in het begin
de
van de 17 eeuw gebouwde woning van de
stadstimmerman aan het Kort Galgewater in
onze buurt is daar een goed voorbeeld van.
Deze trapgevel is gebouwd met geslepen rode
baksteen en geschilderde zandstenen ornamenten en komt door het licht vooroverhellen
prachtig tot zijn recht.

In vrijwel iedere straat in onze buurt is wel een
voorbeeld te vinden van een op de vlucht
gebouwd huis. Ik noem hier: Beestenmarkt 4, 7,
ste
9 en 11, 1 Binnenvestgracht 22/22a, Narmstraat 31, Kruisstraat 10, St Aagtenstraat 23 en
een flink aantal huizen aan het begin van de
oneven kant van de Steenstraat. Persoonlijk zijn
de panden Morsstraat 30 en 32 bij mij favoriet.
Op het oog is nummer 30 de kampioen
‘overheller’ van onze buurt.

Woning van de stadstimmerman (1612), met rechts
een opname van de gevel van opzij genomen.

Morsstraat nummer 30 (links) en 32. Rechts een
opname van de gevels van opzij genomen met
nummer 30 op de voorgrond.

Wonen en werken in de buurt: Bed & brood & bloemen
Nel Hansen

Als u door de Morsstraat loopt komt u langs de
etalage van voormalig Jantje van Leyden. Weer
een creatieve etalage maar nu met iets anders
er achter. Er zit meer achter de voorgevel dan u
denkt. Janneke Termeer woont daar sedert 1982.
Jaren is ze de stuwende kracht geweest achter
Jantje van Leyden, waar je zelfgemaakte
kinderkleding kon kopen. In 1998 liep dit een
beetje terug waardoor Janneke een andere
constructie bedacht met meerdere vrouwen in
hetzelfde
pand.
Daardoor
ontstond
de
mogelijkheid om het assortiment uit te breiden
en tevens gelegenheid om buiten het bedrijf
werkzaamheden te gaan verrichten. Janneke

heeft 10 jaar bij de woonwinkel Aba-i gewerkt.
Dat is in Bed & Brood & Bloemen en in de
woning van Janneke terug te vinden. Ook hier
gebruikt Janneke haar creatieve geest voor
leuke accenten bij de inrichting. De winkel Jantje
van Leyden is geopend geweest tot 2003. Altijd
met veel plezier maar door de verminderde
inkomsten ging het animo er vanaf. Tijdens het
werk bij Aba-i was Janneke ook bezig voor de
bibliotheek waar ze leesboekjes een echt leven
laat leiden. Ze creëert per bladzijde het verhaal
van allerlei materiaal. Dit wordt gebruikt in
Leiden Noord om kinderen met een leesachterstand te stimuleren om te gaan lezen.
3
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Sinds augustus 2008 in Bed & Brood & Bloemen
nu open en het loopt goed. Alle nationaliteiten
zijn komen er op bezoek om te overnachten. Alle
boekingen zijn tot nu toe via internet gemaakt.
Daardoor is er ook goed rekening mee te
houden wanneer het bezet is. Ook komen er
mensen die voor werk 2 of 3 weken in Leiden
moeten zijn. Er is de mogelijkheid om een kleine
maaltijd klaar te maken op de kamer. Ook de
locatie nodigt mensen uit om te komen. Al met al
een leuke aanwinst voor de Morsstraat. En ook
voor de toekomst heeft Janneke weer volop
plannen. Misschien toch weer het atelier
openvoor 1 of 2 dagen in de zomermaanden. Op
die manier kunnen mensen zien wat er gemaakt
wordt en misschien ook zelf bestellingen
plaatsen. Tevens voor de gasten een leuke
mogelijkheid om iets aparts mee te nemen uit
Leiden. Bent u nieuwsgierig geworden kijk dan
op www.bedandbreakfast.nl, of ga in het echt
een kijkje nemen achter de schermen.

Janneke, in de tuin van Brood & Bed & Bloemen

Toch wilde Janneke nog iets anders om te
combineren met haar werk voor de bibliotheek.
Een vriendin bracht haar op het idee om met bed
and breakfast te beginnen. Alle bezwaren van
Janneke werden weg gewuifd. Er zijn in het pand
bijvoorbeeld nog allemaal gashaarden en dat
soort dingen wilde Janneke behouden, ze wilde
niet teveel aan het huis veranderen om de
huiselijke sfeer te behouden.
Als je binnen loopt zie je overal de ervaring van
het werken in de woonwinkel. Alles is gezellig
ingericht. In de kamer kunnen 2 volwassenen en
2 kinderen overnachten. Met openslaande
deuren naar de derde B van Bed & Brood &
Bloemen. Een leuke binnenplaats met gezellige
planten en bloemen. Ook in de kamer is subtiel
de B van Bloemen terug te vinden. Er is een
koelkastje waarin de avond ervoor de spullen
voor het ontbijt wordt gezet en in de ochtend
komt het verse brood. In de kamer is
gelegenheid om te ontbijten.

Het interieur van Brood & Bed & Bloemen

Wandelen door de buurt
NOOB

Ik mag u wederom een verzoek doen en wel om
– net als ik – eens door deze buurt te wandelen
en te kijken waar u in deze buurt zaken of
plekken ziet die opgeknapt, opgeleukt of van
groen voorzien kunnen worden. Twee jaar
geleden zijn een drietal bestuursleden van de
buurtvereniging met zo’n inventarisatie gestart
en daar is toen een lijst met wensen en
verzoeken uitgekomen, die via de Algemene
Ledenvergadering van de buurtvereniging naar
de Districtsraad is gegaan.

Van deze lijst zijn een aantal zaken ondertussen
gerealiseerd, zoals het mogelijk maken van de
actie ‘licht eens een tegel’ (plantjes tegen de
gevels en rond bomen), het aanlichten van de
Morspoort en het doortrekken van het pad langs
het Indië-monument. Ook voor de beplanting van
het Kort Galgewater bij de herinrichting hebben
we een beroep op de Districtsraad kunnen doen.
Andere zaken op deze lijst laten nog op zich
wachten, zoals de Leidse lantaarn in de
Narmstraat, het verlichten van het Kiekpad en
4
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het opknappen van het monument van Marinus
van der Lubbe.

Op het internet kan ik over deze club niet veel
meer dan hun adres te weten komen en dat Mr.
H.A.C.Branderhorst een boek heeft geschreven
over 200 jaar Sociëteit Amicitia Leiden (17681968), dat voor 25 euro te koop is bij antiquariaat
Aziolol op de Botermarkt.
Wel wordt mij op internet duidelijk dat er meer
sociëteiten bestaan (hebben) met de naam
Amicitia, o.a. in Amersfoort, Rotterdam. Rijswijk,
Weert en Den Bosch. Het waren vrijwel allen
‘heerensociëteieten’, dwz. dat alleen mannen lid
konden worden. Dit lid worden gebeurde meestal op voordracht van andere leden en via een
vastgestelde procedure. Herensociëteiten boden
hun leden een actief sociëteitsleven en de mogelijkheid deel te nemen aan diverse clubs, zoals
een kegelclub, kaartclub (klaverjas of bridge),
schaakclub, biljartclub of beleggingsclub.
Ook werden er diverse bijeenkomsten gehouden, zoals lezingen, wijnproeverijen, muziekavonden, een golfdag, enz. En waren er veel
evenementen, die op een traditie waren
gebaseerd, bijv. Oud&Nieuw borrel, het Heerendiner, borrel op Koninginnedag, Haringparty.
Slechts bij sommige evenementen mochten
vrouwelijke partners van leden aanwezig zijn.
Diverse serviceclubs, zoals de Rotary en de
Lions, hielden er regelmatig hun bijeenkomsten.
Kortom: de herensociëteit was een prima
ambiance om persoonlijke vriendschappen en
zakelijke contacten inhoud te geven en dat is in
sommige gevallen nog steeds zo.
Ik heb geen idee of het bovenstaande ook op
gaat voor de herensociëteit Amicitia te Leiden,
maar ik ben wel wonderlijk verrast een stukje
verborgen geschiedenis in deze buurt ontdekt te
hebben.

Ook dit jaar kunnen we weer een lijst met
wensen en verzoeken voor de Districtsraad via
de buurtvereniging indienen. Vandaar mijn
bovenstaand verzoek.
Naast de Districtsraad bestaat er ook het Fonds
Wijkinitiatieven, waar allerlei plannen en wensen
voor de buurt in gediend kunnen worden. Alleen
is dat nu wel kort dag, want dat moet namelijk
voor 20 maart 2009 gebeuren. Dus dat is
handiger om op eigen titel te doen. Informatie
hierover bij de gemeente Leiden. Voorstellen
voor
de
Districtsraad
gaarne
bij
de
buurtvereniging indienen.
En als u op uw wandeling niet tot een idee of
ideeën heeft kunnen komen dan heeft u toch
weer eens lekker door de buurt gewandeld. De
kans is dan groot dat u langs een van de oudste
herensociëteiten van Nederland bent gekomen
zonder dat u dat wist. Ik wist dat in ieder geval
niet, maar op een van mijn wandelingen door de
buurt vroeg ik mij af wat er toch achter de lange
e
muur aan de 2 Binnenvestgracht tegenover het
Jan de Latere Hofje schuil ging. Dus stapte ik
langs het bordje ‘Verboden Toegang’ om zo op
het achterterrein van Stadscafé van der Werff te
komen.
Aan deze zijde was er geen lange blinde muur,
maar een wand met ramen en een paar deuren.
Binnen zag het er wat oud uit, maar dat kwam
voornamelijk door de oude kegelbaan die in de
lengte van het gebouw gelegen was. Ik had
eerder iets van opslagruimte met stapels dozen
verwacht dan een kegelbaan. Het verklaarde wel
waarom dit gebouw lang en smal was.

Als ik dan door-wandel ben ik weer in het heden
en kijk binnen in het nieuwe interieur van Hotel
Rembrandt op de Nieuwe Beestenmarkt. Men is
nog druk in de weer om alles netjes op de plaats
te krijgen. Na de flinke verbouwing gaat het dan
toch beginnen en heeft Leiden, maar met name
deze buurt, er een prachtig hotel bij.

Verder lopend dacht ik onderwijl dat dit een
overblijfsel was uit de oude tijd, maar achter een
glazen deur iets verderop hing toch een vrij
nieuwe regenjas aan de kapstok. Bovendien was
er een soort barruimte dat er niet uitzag lang niet
gebruikt te zijn. Twee personeelsleden van het
stadscafé, die even buiten staan te pauzeren,
vertellen mij dat de kegelbaan nog steeds
gebruikt wordt en hoort bij de herensociëteit
Amicitia, welke boven het stadscafé is
gehuisvest op een van diens verdiepingen. Dat
schijnt al jaren zo te zijn en de club bestaat ook
echt uit alleen heren, die ondertussen voor het
merendeel al op leeftijd zijn, aldus de
personeelsleden.

Ik bedenk me dat die locatie wel erg goed past
bij de gedroomde visie van de gemeente om de
entree van Leiden wat op te fleuren. Hierbij is
dan ook gedacht aan het opleuken van de
Beestenmarkt met een wandelboulevard langs
het water, welke wordt afgescheiden van de rest
van het plein door een aantal banken en
bloembakken. Ook de terrassen zouden een
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meer prominente rol op het plein moeten gaan
spelen.
En er komt een plateau, waar waterfonteinen uit
omhoog komen om het plein een speels karakter
te geven. Een echte fontein, bijv. van de hand
van Theo van Doesburg (de Stijl), kan en mag
niet, want op 3 oktober moet de kermis ook weer
op dit plein terecht kunnen.
De mogelijkheden tot opleuken zijn dus
enigszins beperkt.

doen als entree naar de binnenstad vanaf de
parkeergarage op het Morspoortterrein.
Ik ben sowieso benieuwd hoe de gemeente dat
gaat doen met die verkeersstromen. Het tijdelijke
parkeerdek vanaf 2010 krijgt zo’n 500 parkeerplaatsen en de definitieve parkeergarage vanaf
2020 het dubbele ervan…..als het aan de
gemeente ligt.
Daarbij hebben ze bedacht dat er dan
eenrichtingsverkeer op de Morsweg komt. En
hoe moeten de buurtbewoners van de oude
Morsch dan met de auto van of naar de
Haagweg (en verder)?
Ik wandel maar weer door de buurt en hoop dat
de lentezon snel komt.

Wel hoop ik dat de gemeente de Morsstraat ook
eens onder handen neemt, want nu staan de
fietsen er schots en scheef door de straat
geparkeerd en ziet de straat er rommelig uit.
Ik kan me niet voorstellen dat de gemeente deze
straat zo wil laten als deze straks dienst moet

Gemeente, neem je verantwoordelijkheid!
Thea Cordess

Op een donderdagmorgen mocht ik een kijkje
nemen bij het drukke autoverhuurbedrijf Auto
Rent Huur Mij. Ondanks de klantenstroom,
maakten de medewerkers tussendoor tijd om mij
een kijkje te gunnen in een bedrijf dat 35 jaar
geleden gestart is in de St. Aagtenstraat en tien
uur per dag open is.

vrije kilometers bij elkaar geteld en achteraf
verrekend. Verder is er een deal gesloten met de
gemeente dat binnenstadsbewoners tegen een
tarief van 0,40 cent per dag de huurauto van
Huur Mij bij hen in de straat mogen parkeren.

Waarom juist in deze buurt
Het begon 35 jaar geleden als ‘auto Peter’ met
vijf busjes, er werd ook zelf gesleuteld. Trea
werkt er 11 jaar, Jasper 9 jaar. Ernaast zat Tip
Top, ook een autoverhuurbedrijf met spuiterij en
garage.
Twee
kleine
bedrijfjes, elkaars
concurrenten.
Auto Peter had als slogan op de busjes: ‘Huur
Mij’ wat later de merknaam zou worden. Oude
klanten vragen nog steeds naar Peter omdat ze
denken dat de eigenaar Peter heet. De rijroute in
de straat is in de loop van de jaren nogal eens
veranderd door de gemeente en het is lastiger
de buurt uit en in te komen, maar gelukkig weten
zo’n 250 vaste klanten de weg naar Huur Mij
goed te vinden. Trea en Jasper vertellen dat ze
veel klanten uit de binnenstad en dus ook uit de
Oude Morsch hebben. ‘We hebben er echte die
hards bij die hier al veertien jaar komen’. Er zijn
verschillende systemen, bijv. ‘deeltijd auto
abonnement’. Je sluit een contract af en betaalt
een gereduceerde prijs. Hoe vaker je huurt, hoe
goedkoper het wordt. Bovendien worden alle

De ingang van Auto Rent Huur Mij aan de St.
Aagtenstraat

Contact met de middenstand en de gemeente
Leiden
‘We hebben contact met iedereen, ze komen
allemaal wel eens een busje huren’, vertelt Trea.
‘Fred, de eigenaar, houdt contact met
middenstand en gemeente’.
Vervolgens wordt aan Fred gevraagd of hij wil
aanschuiven omdat hij hier het beste op kan
antwoorden.
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‘We waren bang dat wij geïsoleerd kwamen te
zitten door de aanleg van de RGL die en over de
Steenstraat en over de Binnenvestgracht zou
rijden’. ‘Er was veel zigzag beleid, uiteindelijk
kwam er een referendum en zag het er naar uit
dat er geen tram kwam. Het grote probleem was
dat we vooruit wilden denken, een tienjarenplan
wilden maken’. Die beslissing is inmiddels
genomen en Fred laat me later buiten zien wat er
de komende tijd gaat gebeuren. Het aanzien in
de straat zal daardoor flink verbeteren. In plaats
van garagedeuren komen er ramen bijvoorbeeld,
ook de gevels worden opgeknapt.
Fred is op de hoogte van de kadernota
bereikbaarheid en programma binnenstad. Hij is
onlangs naar een vergadering in het Stadhuis
geweest.
‘Ik vind het zeer betreurenswaardig dat er door
de gemeente geconstateerd werd dat men
kennelijk niet geïnteresseerd was gezien de
geringe opkomst’. De uitnodiging kreeg hij echter
drie dagen van te voren, wat voor hem niet zo’n
probleem is omdat hij niet ‘in de winkel’ staat.
Kleine middenstanders moeten echter langer van
te voren plannen en konden daardoor niet
aanwezig zijn.

Huur Mij vervult een belangrijke functie voor de
binnenstadbewoners, dit wordt niet altijd
onderkend door de gemeente. ‘Pas als je gaat
uitleggen dat we bijdragen aan een autoluwe
binnenstad, gaat men nadenken’.
De straat
De St. Aagtenstraat is een bedrijvige straat, waar
soms hard doorheen gereden wordt. De
bedrijven hebben al meerdere malen om
verkeersdrempels gevraagd, tot nu toe is dat nu
niet gehonoreerd. Vooral tegen vier uur ’s
middags staan er veel auto’s te wachten op de
opening van de koffieshop in de Steenstraat.
Het stoort Fred dat de gemeente aan de ene
kant bedrijven sommeert reclame-uitingen van
de stoep en gevels te halen, terwijl ze aan de
andere kant huizen in de St. Aagtenstraat laten
verpauperen. Het pand aan de overkant zou
eigenlijk gesloopt moeten worden, andere panden zien er slecht uit. Ook voor rond slingerende
fietsen zou een oplossing moeten worden gevonden. De buurtvereniging heeft al eens gevraagd
bomen in de straat te plaatsen. Dit zou de straat
ook wat levendiger en groener maken. De entree
van Huur Mij wordt binnenkort visueel aantrekkelijk gemaakt, nu de rest van de straat nog.

Bemoeizorg ... is soms nodig
GGD Hollands Midden

Binnen de GGD Hollands Midden bestaat al
een aantal jaar het Meldpunt Zorg en Overlast.
Wanneer u ernstig bezorgd bent over of het
wel goed gaat met uw buurman of buurvrouw,
of andere mensen of gezinnen in uw
omgeving, of zorgen ze voor overlast? Het
Meldpunt biedt hulp en advies dat nodig is
om te voorkomen dat het echt mis gaat.

•

Er kan ook spelen dat u last heeft van stank,
ongedierte, lawaai, ruzie en herrie, of er
hangt iemand vaak rond bij uw portiek.

Bij het Meldpunt Zorg en Overlast werkt een
team mensen dat gaat kijken waar de melding
over gaat. Soms informeren ze bij andere
hulpverleningsinstanties zoals politie, algemeen
maatschappelijk werk en woningcorporaties.
Mocht het nodig zijn dan wordt er een
huisbezoek gedaan. Soms blijkt dat degene,
over wie gemeld wordt, hulp nodig heeft. Daar
zorgt het Meldpunt dan voor.
De medewerkers van het Meldpunt Zorg en
Overlast zijn bereikbaar op maandag, woensdag
en vrijdag van 09:00-12:00 uur op telefoonnummer: 0900-1102040 (lokaal tarief!)
Buiten deze tijden kunt u inspreken op het
antwoordapparaat. Dan wordt u zo snel mogelijk
teruggebeld. U kunt ook melden met behulp van
het elektronisch aanmeldingsformulier via de
website van de GGD: www.ggdhm.nl

Wanneer belt u het Meldpunt?
• U ziet dat kinderen verwaarloosd worden.
• U heeft het gevoel dat iemand zit te
verpieteren.
• Iemand lijkt ernstig in de war of is misschien
dakloos.
• Een gezin heeft dringend hulp nodig, maar
vraagt er niet om.
• Soms heeft u de indruk dat er sprake is van
zelfverwaarlozing.
• Het huis van de buurman lijkt erg vervuild.
• U heeft de indruk dat die buurvrouw van
nummer 10 ziek is en geen bezoek krijgt.
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Oud en nieuw in de buurt

Het Galgewater aan het eind van de negentiende eeuw met rechts de Stadstimmerwerf en links de Morspoortkazerne
(RAL).

De huidige situatie.
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Rembrandt Hotel komt uit de verf
Frits van der Mark

In de buurtkrant van september 2007 werd de
verbouwing van Nieuwe Beestenmarkt 8 en
10 tot hotel voor het eerst gemeld. Nu,
anderhalf jaar later is de klus haast geklaard.
Twee panden herbergen niet alleen het 20
kamers tellende Rembrandt Hotel, ook een
grand café en een restaurant zijn er in terug
te vinden.
Alles staat strak in de verf,
Rembrandt zou er trots op zijn.
Al meer dan 7 jaar geleden vatten Cavit en
Cevdet Demirbag het plan op om aan de Nieuwe
Beestenmarkt een hotel te beginnen. De broers
Demirbag zijn geen onbekenden in de Leidse
horeca. Zo openden zij precies een jaar geleden
het nieuwe Turkse restaurant 'Ala Turko' in de
Vrouwenkerkkoorstraat. Het duurde lang voordat
alle vergunningen voor de verbouwing tot hotel
rond kwamen. Architect Wim Hofman tekende de
verbouwing van de panden 8 en 10. Het project
werd uitgevoerd door het aannemersbedrijf A.DD
bouw uit Leiden. Het schuine dak van het linker
pand werd flink verhoogd tot een vrijwel
volwaardige derde verdieping. Het rechter pand
kreeg een extra verdieping met een plat dak. De
achtergevels werden gesloopt en vele meters
verder, nieuw opgebouwd. Hierachter is de
begane grond uitgebouwd en bevindt zich de
keuken van het restaurant. De horecagelegenheid bevat niet alleen een restaurant, maar ook
een grand café met de toepasselijke naam ‘De
Nachtwacht’. Uniek voor een hotel in de Leidse
binnenstad is de aanwezigheid van een lift. Aan
de achterkant van de panden is het trappenhuis.
Het ziet er uit als een klein glazen torentje en
geeft het complex van deze zijde een speelse
aanblik.
Het is aardig te weten dat in deze twee panden
eerder een hotel was gevestigd. Van 1915 tot
1932 was dat Hotel Wervelman en van 1955 tot
1970 hotel Morspoort. In het linker pand bevond
zich tot aan de verbouwing de dancing Sillies.

Voorgevel van het nieuwe Rembrandt Hotel met links
grand café ‘De Nachtwacht’

Hier zijn enige foto’s van de hotelkamers, het
grand café en het restaurant geplaatst en zijn de
menukaarten al in te zien. De keuze lijkt
gevarieerd en de prijzen redelijk, maar het geven
van namen aan gerechten als ‘Pink Lady’ en ‘het
neusje van de zalm’ is toch niet helemaal meer
van deze tijd. In het begin van het jaar is er een
windvaan op de nok van het hoogste pand
geplaatst. Met het grijze en donkere weer van de
laatste weken was niet te zien wat de
voorstelling van de afbeelding op de windvaan
is. Met zonnig weer en een blauwe lucht gaat dat
veel beter: het is een vooraanzicht van de
schilder naar wie het hotel is vernoemd.

Vanaf 10 maart draaien het hotel, het restaurant
en grand café proef, later zal de officiële opening
zijn. Tijdens een open dag kan iedereen het
geheel van binnen bewonderen. De website van
het hotel is al in de lucht: www.rembrandthotel.nl
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Interieurfoto van Hotel Wervelman (foto RAL, 1921)

De windwijzer met de beeltenis van de schilder wordt
geplaatst (foto aannemersbedrijf A.DD bouw)

Het mag duidelijk zijn dat de eigenaren van het
Rembrandt Hotel de broers Demirbag, samen
met de architect en aannemer, erin zijn geslaagd
om een prachtig horecacomplex op de Nieuwe
Beestenmarkt te ontwikkelen. De redactie van de
Buurtkrant wenst hen een succesvolle toekomst
toe.

Deel van het interieur van het nieuwe restaurant (foto,
Leidse Glibber)

Marinus van der Lubbe
Martin Boon

Op 13 januari jl. was het 100 jaar geleden dat
Marinus van der Lubbe werd geboren hier in
Leiden en wel in deze buurt, namelijk in de
Morsstraat op nummer 38.
e

Niet in het huidige huis, dat daar vlak voor de 2
wereldoorlog werd neergezet, maar in een
kleiner huis ongeveer vergelijkbaar met dat op
nummer 30, 32 en 34.
Marinus van der Lubbe, de aanstichter van de
brand in de Rijksdag op 27 februari 1933 in
Berlijn en sindsdien een veel besproken figuur.
Misschien wel de meest omstreden Leidenaar
van de laatste eeuw.
Was hij de misdadiger, waar de nazi’s hem voor
hielden? Of was hij de politiek idealist, die met
zijn actie juist probeerde de opkomst van
diezelfde nazi’s aan de kaak te stellen en een
opstand te forceren?
Marinus van der Lubbe
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Ook is er een hof naar hem vernoemd in de
gemeente Leiden: het Marinus van der
Lubbehof. Het ligt aan de Uiterstegracht, waar
Marinus vroeger vaak logeerde op nummer 56.
Vorig jaar, precies 75 jaar nadat hij de Rijksdag
in brand stak, is daar een foto van Marinus
tezamen met een plaquette onthuld door zijn
nicht Elisabeth van der Lubbe, een dochter van
Marinus ‘broer Jan van der Lubbe.
Dit jaar was het feit dat Marinus 100 jaar
geleden werd geboren aanleiding voor de
Lakenhal om in Scheltema een actuele
tentoonstelling te presenteren, waarin van der
Lubbe centraal staat. Deze tentoonstelling was
van 13 januari tot en met 15 februari , kreeg de
titel ‘De Tegenstander’ en bestond uit een serie
keramische beelden van kunstenaar Gert
Germeraad.
Van de kant van de gemeente of van wie ook is
er verder geen aandacht besteed aan deze
honderdste geboortedag van wellicht de
bekendste Leidenaar na Rembrandt van Rijn.
Slechts een klein bosje tulpen was er na 13
januari te vinden op het monument bij de
Morspoort.
Er schijnt echter wel een groep Leidenaren te
zijn die de gedachte aan Marinus van der Lubbe
levend wil houden. Zij vinden dat Marinus een
volstrekt integere politieke activist was en dat hij
eerherstel en respect verdient.
Dat eerherstel is er de laatste jaren ook
gekomen en langzaam ook het respect. Zelfs
Duitsland heeft Marinus van der Lubbe in 2007
gerehabiliteerd.
De bovengenoemde groep heeft zich, naast het
eerherstel, nog twee doelen gesteld.

Morsstraat 38, waar ooit Marinus’ geboortehuis stond.

Duidelijk is wel dat hij door deze actie een
historische figuur is geworden, die zijn daad met
de dood moest bekopen. Op 10 januari 1934
werd hij geëxecuteerd door middel van de
guillotine in Leipzig, waar hij op 15 januari op de
Zuiderbegraafplaats werd begraven.
Ter nagedachtenis aan Marinus van der Lubbe
staan er in Berlijn, Leipzig en Leiden dezelfde
monumenten.
Hier in Leiden staat deze in deze buurt bij de
Morspoort. Een groot betonnen blok met
bovenop de naam van Marinus en de data van
zijn geboorte, van zijn dood en van de brand in
de Rijksdag, terwijl onder een stuk hars een foto
van hem zichtbaar zou moeten zijn. Het weer
heeft de hars echter troebel gemaakt.
Op de zijkant staan de namen van de steden
Leiden, Berlijn en Leipzig en een gedicht van de
hand van Marinus:
Schoonheid schoonheid wat ooit was
Groter
Dichten eenmaal
Ik geloof een gedicht ik geloof
over schoonheid wat ooit was
En ik denk dat zoiets zal zijn
Arbeid
Een eenheid
Door jou alleen
Is alles wat is

Het monument bij de Morspoort
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De eerste is plaatsing van een kopie van de
plaquettes uit de van der Lubbehof in Leipzig en
het liefst op het gerechtsgebouw waar het vonnis
tegen hem werd uitgesproken. De tweede is om
te zorgen dat het monument in Berlijn van een
achterafplaatsje word verhuisd naar het plein
voor de Rijksdag.

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.

Er is veel over Marinus van der Lubbe beweerd
en geschreven. Uit historisch materiaal komt
Marinus eeder tevoren als een simpele politieke
activist dan als een misdadiger. Een beetje
wereldvreemd en naïef soms ook, want wie
verzint het om een voettocht naar China te
ondernemen en dan na verloop van tijd te
ontdekken dat dat toch wel erg ver is.

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

Deze en andere anekdotes zijn terug te vinden
in het boek van Journalist Martin Schouten:
Marinus van der Lubbe, een biografie.
Mede op basis van dit boek hoop ik in een
volgende buurtkrant de figuur van Marinus van
der Lubbe wat nader te bekijken.
*****

Bestuur van de Vereniging
'De Put in de Oude Morsch'
Th. Cordess
M. Mosselman
N. Hansen
M. Boon

voorzitter
tel: 407 83 43
secretaris
tel: 512 13 85
penningmeester tel: 513 45 85
lid

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).
Buurtagenda
6/04, 20.00 uur Borrelen bij Lemmy’s

Vrolijk pasen!!
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22-25/04

AvondBIERdaagse
(Beestenmarkt)

30/04

Kinderkermis (Beestenmarkt)

8/04

Ledenvergadering
(Brandspuithuisje)

14/06

Deadline kopij buurtkrant

20/06

Zomerjam (Beestenmarkt)

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

