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BUURTBORREL
6 juli
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 en Frits
van der Mark
Opmaak: Marco Mosselman
Een jubileumnummer! De 50e buurtkrant in
een ander jasje, speciaal voor deze gelegenheid in een bronskleurig omslag (12,5 jaar is
koper). Veel hulde voor Nel en Fer Hansen die
de buurtkrant opgericht hebben en aan alle
vijftig edities hebben meegewerkt! Fer heeft de
eerste advertenties opgemaakt en bezorgt de
buurtkrant. Nel heeft de buurtkrant jarenlang
opgemaakt en is nog steeds redactielid. Ik heb
Fer proberen te strikken voor een interview,
maar dat is niet helemaal gelukt. Hij wilde
liever zelf zijn verhaal schrijven.

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.

Inmiddels is de algemene ledenvergadering op
8 juni gehouden. Het bestuur mag weer een
jaar blijven. Dank aan Gosse Offringa voor het
beschikbaar stellen van het brandspuithuis.
Een prachtige kastanje is helaas gesneuveld
in het onweersgeweld van mei. De boom werd
de volgende dag gelijk grotendeels omgezaagd door de gemeente. De eigenaren van
La Plancha vonden het een kaal gezicht en
hebben de boomstronk geadopteerd door er
bloembakken op aan te brengen. Ik vind het
altijd weer geweldig om te zien dat buurtbewoners het belangrijk vinden om de buurt
op te vrolijken. Ook de gemeente heeft een
grote duit in het zakje gedaan door op veel
bruggen in de binnenstad bloembakken te
hangen. De brug bij molen De Put ziet er
prachtig uit!
De gemeente heeft een vergunningaanvraag
ingediend voor het plaatsen van informatieborden op de route van de Leidse Loper,
waaronder een bord op de Beestenmarkt
waarin aandacht besteed zal worden aan de
Schapenbel. Erfgoed wordt recht gedaan.

*****
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

Namens het bestuur wens ik u een fijne
vakantie, daar kunnen we wellicht op drinken
tijdens de buurtborrel op 6 juli.

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

Thea Cordess
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Vijftig maal de Buurtkrant
Het verhaal achter de jubilaris
Frits van der Mark

Vier kranten per jaar en dat twaalf en een half
jaar lang, dat maakt vijftig stuks. Wat is het
verhaal achter de Buurtkrant, waarom is men
er mee begonnen? Is er in de loop van de tijd
veel veranderd qua inhoud, verhalen en layout? Ik zal proberen om op deze vragen
antwoord te geven in het volgende stukje.

omdat het uit één pagina bestond. De krant
droeg al direct de naam “De Put in de Oude
Morsch” (genoemd naar de Buurtvereniging),
maar kreeg de foutieve omschrijving Wijkkrant.
Vanaf nummer tien werd het pas een Buurtkrant,
omdat het gebied dat wordt bestreken in feite
natuurlijk een buurt is.
Het belangrijkste onderwerp in nummer één was
de verkeerssituatie: een stukje geschreven door
ons aller hoodfredactrice Nel Hansen. Vlak voor
die tijd was er over de Morsweg nog
eenrichtingverkeer van de Morspoort naar de
Blauwpoortsbrug.
In het nummer staat ook een aankondiging over
een te organiseren Happy Hour in het buurtcentrum Dijk 33 (gevestigd in het Volkshuis). Het
onderwerp van de avond is “Zakkenrollen”, en de
wijkagent zal aanwezig zijn om een videofilm
over dit onderwerp te vertonen. Verder wordt
een buurtwandeling aangekondigd. “Dienst
Milieu en Beheer en de wijkagent wandelen mee
en willen graag van u horen en zien wat de
knelpunten in de wijk zijn”. Al met al is duidelijk
dat in het prille begin vooral praktische zaken de
inhoud van de krant bepaalden.

Het prille begin
Tijdens de laatste redactievergadering had ik het
aangekaart: nummer 50 komt er aan, een
jubileumnummer. Direct volgden er een aantal
ideeën om het nummer speciaal te maken. Als je
dit leest zal duidelijk zijn welke plannen
uitvoerbaar bleken.
In ieder geval zou ik de geschiedenis van de
krant beschrijven. Omdat ik pas sinds nummer
25 in de wijk woon, bood Nel aan om de
complete set langs te brengen. Dat was een
flinke stapel, netjes op volgorde van nummer
één tot en met 49. Het eerste wat me opviel is
dat vanaf nummer één de kleur roze al was
gekozen. Sterker nog, dit in januari 1997
uitgebrachte nummer was zelfs helemaal roze

Het prille begin, 1e jaargang no 1
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De Buurtvereniging en het ontstaan van de
buurtkrant
Omdat de naam van Nel Hansen als
contactpersoon in de 1ste aflevering van de
buurtkrant voorkomt heb ik haar gevraagd naar
het hoe en waarom van de start van de krant. Zij
vertelt: “In de jaren tachtig was de naam van de
buurtvereniging ‘De Oude Morsch’. Binnen deze
vereniging kwam er ruzie en ontstond er in 1988
een 2de buurtvereniging met de naam ’De Put in
de Oude Morsch’. Aanvankelijk had deze een
buurtkrant maar die ging ter ziele. Rond 1996
was er in de buurt veel onrust over de
verandering van de verkeerscirculatie”. De buurt
procedeerde zelfs tegen de plannen van de
gemeente en er waren allerlei bijeenkomsten.
Nel bezocht ze allemaal getrouw en werd
daarom door Ella Koning (buurtmedewerkster
van het buurtcentrum Dijk 33, in het Volkshuis)
gevraagd om een buurtkrant op te zetten. Na
overleg met het bestuur van de ’De Put in de
Oude Morsch’ ( Thea Heemskerk, Joekie de
Lange en Janneke de Goede) ging zij samen
met Fer en Janneke en wat ondersteuning van
het buurtwerk aan de gang. Aanvankelijk was
het allemaal letterlijk knip- en plakwerk. De
teksten werden ouderwets getypt, tekst en
plaatjes uitgeknipt, geplakt en zo bij de
kopieerwinkel ingeleverd. Als prachtig voorbeeld
hiervan vertelt Nel: “Fer maakte voor nummer
twee voor het eerst advertenties, voor die van
slager Zwetsloot werd de afbeelding op een
zakje voor de vleeswaren gekopieerd”.

nummer twee is het verslag van de wandeling te
lezen, in nummer drie schrijft Rob Snik van
Wijkbeheer wat er met de klachten en
suggesties is gedaan. De eerste oproepen via de
buurtkrant leveren concrete resultaten op.
Minder succesvol is het bezwaarschrift tegen de
verkeerscirculatie, het wordt door de rechtbank
in Den Haag verworpen. De buurtvereniging legt
zich er bij neer en richt zich vooral op ‘de
verbeterpunten’ in de buurt, zoals het Bleijsterrein (voormalige garage in de Narmstraat),
sloop/nieuwbouw van de KoetsOtheek (voormalige dancing in de Kruisstraat) en de verbouwing
van het afgebrande voormalige LISC aan de 1e
Binnenvestgracht (studenten vereniging).

Een bestaande, door de vader van Fer
gemaakte tekening van de Rembrandtbrug en
molen de Put werd gekozen voor de omslag van
de krant. De tekenaar is er nog altijd trots op en
krijgt nog altijd een eigen exemplaar.
Een paar nummers verder is te zien dat de
redactie is uitgebreid: Peter van Veen en wat
later Caroline Leeflang zijn erbij gekomen. Vanaf
dan wordt de buurtkrant met behulp van de PC
gemaakt. Nel heeft inmiddels de smaak te
pakken en neemt het penningmeesterschap van
de buurtvereniging over. Tot aan de dag van
vandaag combineert zij het redactiewerk met de
financiële verantwoording van onze vereniging,
een koperen jubileum ook voor haar!

De advertentie werd
vleeswaren gekopieerd

van

een

zakje

voor

de

In een hele reeks van nummers worden alle
ontwikkelingen rond deze bouwlocaties, soms
ook met argusogen, gevolgd. Buurtkrant 10 geeft
het verslag van de ALV van 1999, er zijn 45
buurtbewoners aanwezig (kom daar nu nog eens
om). Belangrijkste onderwerp de aanleg van een
wandelpromenade langs de Historische Haven
aan het Kort Galgewater en vooral het verlies
van parkeerplaatsen daardoor. Later dienen de
buurtbewoners 88 bezwaarschriften in en haalt
de gemeente bakzeil.
Vanaf nummer 11 begint iedere buurtkrant met
de rubriek “Van de Voorzitter” en heeft de krant

De buurtwandeling van 13 februari 1997
herinnert Nel zich nog als de dag van gisteren.
“Het was koud en het regende, maar Huis de
Bijlen was te klein zo druk was het”. In buurtkrant
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min of meer de vorm die er nu is. Opmaak en
lettertype variëren nog wat, steeds meer foto’s
zijn er in de kolommen terug te vinden.

plaren naar de wijkagenten, het Regionaal
Archief Leiden, de Gemeente Bibliotheek en alle
andere Leidse Buurtverenigingen.
Ik kan hier nog aan toevoegen dat het exemplaar
dat bij kapper Jos van de 1e Binnenvestgracht
op de leestafel ligt veel gelezen wordt. De
klanten maken met Jos zelfs harde afspraken
over wie het oude nummer mee naar huis mag
nemen.

Lezers binnen en buiten de buurt
Volgens Nel is de buurtkrant het draagvlak van
de buurtvereniging. De krant wordt goed gelezen
en er komen vaak reacties op. Nieuwe buurtbewoners lezen in de krant de aankondigingen
voor de buurtborrels en komen bij Lemmy’s voor
het eerst in direct kontact met de vereniging. Ter
illustratie: buurtkrant nummer 14 vermeldt dat de
vereniging uit 50 leden bestaat (lid nummer 50
kreeg een taart). Nu, bij het jubileumnummer
bestaat de vereniging uit 109 leden. Een groei
waarbij het buurtblad een belangrijke rol heeft
gespeeld.
Tot slot de oplage en waar de kranten terecht
komen. Nel legt uit dat er in onze buurt 400
brievenbussen zijn, die allemaal een krant
krijgen. Daarnaast worden er nog vijftig extra
gedrukt met een bestemming buiten de buurt.
Het grootste deel gaat richting Stad(-sbouw)huis
en is voor Burgemeester en wethouders, de
fracties en wijkbeheer. Verder gaan er exem-

Buurtwandeling olv
bouwkundige Jan Dröge
Nummer één van buurtkrant “De Put in de oude
Morsch” kondigde een buurtwandeling aan. Ter
gelegenheid van het 50ste nummer wil het
bestuur van de buurtvereniging opnieuw een
buurtwandeling organiseren. Tijdens deze
wandeling zal historisch bouwkundige Jan Dröge
uitleg geven over de bezienswaardigheden in
onze buurt.
Hou alvast de datum vrij: woensdagavond 26
augustus.

Wandelen door de buurt
NOOB

Meestal als je terugkomt van een tijdje weg
geweest te zijn is er niet zoveel veranderd in je
buurt, wijk of stad. Maar er zijn dus uitzonderingen. Eind mei kwam ik, na een afwezigheid van
twee weken in de zon, aan op het station in
Leiden. Het was vroeg in de ochtend en de
Stationsweg was nog vrijwel leeg. En dan valt op
wat er eerst niet was … fleurige bakken met
bloemen aan de lantaarnpalen.
Ook hier in de buurt waren er bloembakken en
wel aan de Rembrandtsbrug gehangen. Achteraf
bleek mij dat daar wethouder John Steeg de
aktie om Leiden op te fleuren van start heeft
laten gaan door zelf de eerste bloembak aan de
Rembrandtbrug te hangen. Een primeur voor de
buurt en voor Leiden, want ook elders in de stad
zijn de fleurige bloembakken komen te hangen.
Jammer is wel dat vandalen enkele van deze
bakken niet met rust hebben kunnen laten.
Omver schoppen of omkeren in het water van de
bloembakken moeten dan de grappen zijn om te
lachen, maar niet door mij … zelfs niet in
beschonken toestand. Ik kieper hoogstens dan
de vandalen er achteraan.

Het is de gemeente dus ernst om de stad op te
fleuren. Dat ze dat zo letterlijk bedoelde, had ik
in eerste instantie niet begrepen. Ik hoop ook dat
het niet alleen bij het letterlijke blijft.
Maar er was in deze buurt nog meer aan
bedrijvigheid te ontdekken. Zo is men begonnen
om ons naamsmonument, molen de Put, op te
knappen, d.w.z. grondig onderhoud aan de
behuizing te verrichten. Hiervoor heeft men om
de molen een steiger gebouwd, zodat de molen
nu wekenlang in dezelfde stand zal moeten
blijven staan en niet in werking gezien kan
worden o.a. door de toeristen die hier ‘s zomers
in grote getale door de buurt en langs de molen
trekken.
Ik vraag me af waarom men niet wat eerder in
het jaar met deze werkzaamheden is begonnen,
maar mogelijk is dat gedaan vanwege de
verwachting van slecht weer in het voorjaar,
hetgeen dit jaar eigenlijk wel mee viel. Maar dat
kan je ook van tevoren niet weten.
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Ook met betrekking tot de plannen van het
herinrichten van de Beestenmarkt was dat het
geval, maar daar is het bestuur van de buurtvereniging nog bij kunnen springen voor er een
spa de grond in is gegaan. Dat zou overigens
bijna niet gebeurd zijn, omdat de ARK de plannen niet heeft goedgekeurd. Maar de gemeente
meende die actie niet te hoeven honoreren en
gaat, als de benodigde vergunningen binnen zijn
met de Beestenmarkt aan de slag.
De bedoeling is dat er langs de waterkant een
soort van wandelboulevard gaat komen met
mooie steentjes enzo geflankeerd door bankjes
en bakken met groen aan de pleinzijde. Het
groen krijgt wat meer aandacht en van de
catwalk zullen trapjes naar het plein toe komen.
Verder is er dan ook het plan om een soort van
fontein te maken door waterstralen uit de grond
te laten komen, net als op het Spui in Den Haag
het geval is. Van dit laatste ben ik zelf niet zo
gecharmeerd. Het kost het nodige aan geld en
de meerwaarde ervan ontgaat me. Maak dan
een echte fontein, zou ik zeggen.
De horeca wordt gestimuleerd om met grote
terrassen voor de nodige aankleding en
gezelligheid te zorgen. Misschien dat dat de
aantrekkingskracht voor zowel het plein als de
horeca vergroot. In die horeca is er binnenkort
een nieuw etablissement te bewonderen. Tussen
het Pannenkoekenhuis de Schapenbel en
Chinees-indisch restaurant Kwang Tung komt
Ibiza, een cocktail- en tapasbar.

Volgens molenaar Philip komt het door de
drukke agenda van de aannemer, waardoor het
werk later is gestart dan de geplande 1 april jl..
het werk zal tot ongeveer 17 juli gaan duren,
aldus Philip, en zal ook aan de binnenkant enige
renovatie-werkzaamheden bevatten. Dus kijken
we u met z’n allen tegen een ingepakte molen
aan, wat s’avonds, als de schijnwerpers er op
schijnen, wel weer een fraai beeld geeft.
Op de 1e Binnenvestgracht is men, overigens
zonder berichtgeving, begonnen met het
plaatsen van de Leidse straatlantaarns. Een
wens van een aantal buurtbewoners van alweer
een tijdje terug. Ik denk dat het de buurt wat
meer eenheid gaat geven en een aparte sfeer in
de avond. Als ik dit schrijf kom ik te weten dat de
lantaarns niet alleen in de 1e Binnenvestgracht,
maar ook in de Narmstraat, Kruisstraat en
Fabianspoort geplaatst gaan worden. Alleen zal
dat pas volgend jaar plaats vinden. De
communicatie daarover heeft wat te wensen
over gelaten en daardoor zijn we min of meer
met de uitvoering van een wens overvallen. En
dat went maar niet. Het was namelijk bij het
doortrekken van het pad bij het Indië-monument
ook het geval alsook bij de verlichting van de
Morspoort. Nou ja … laten we maar blij zijn dat
het gebeurt.
5
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Op dit moment is een verbouwing gaande van
het betreffende pand en hoopt het halverwege
juli de deuren te openen. We zullen het
ongetwijfeld te horen krijgen.
Ik ben benieuwd of de gesloten panden aan
weerszijden van café Que sara (een café en een
hotel) ook nog een (nieuwe) bestemming gaan
krijgen, zodat de levendigheid nog beter te zien
en te voelen is op de Beestenmarkt.
Op 28 mei jongstleden is dan eindelijk de
herinrichting van het Kort Galgewater met een
borrel afgesloten. De plaats van handeling was
voor het voormalige woonhuis c.q. atelier van
Theo van Doesburg, mede-oprichter van kunstgroep de Stijl, op Kort Galgewater 3. Het
sluitstuk van de herinrichting van het Kort
Galgewater was het terugplaatsen van het logo
van de Stijl in de straat. Op de borrel werd een
hommage aan hem en de Stijl gebracht en is er
ter herinnering aan van Doesburg een
informatiebord onthuld door zijn erfgename Wies
van Moorsel.,Volgens menige aanwezige heeft
het bord niet echt een goede plaats gekregen.
Mogelijk gaat dat nog veranderen, want zo staat
het weinig flatteus.

eens te kijken wat de mogelijkheden zijn met dit
plein bij de Morspoort. Ik heb vernomen dat het
bestuur van de buurtvereniging daar wel eens
naar wil gaan kijken. Misschien dat het ook in de
notulen van de Algemene Ledenvergadering van
de buurtvereniging elders in dit blad staat. Kijkt u
maar even. Heeft u meteen die notulen ook
gelezen.

Om nog even terug te komen op de
bloembakken: bij de Morspoort is een alternatieve ophanging voor bloembakken ontstaan
nadat er op 26 mei de bliksem in de boom was
geslagen. Deze inslag heeft de boom niet
overleeft en na gekortwiekt te zijn is er vanuit
restaurant La Plancha een alternatieve bloemenboom van gemaakt.

Ten slotte feliciteer ik met deze 26e Wandelen
door de buurt de redactie van de buurtkrant met
deze 50e uitgave. Dat we er nog maar veel van
mogen zien!

Of er nog een nieuwe boom gaat komen is
vooralsnog de vraag. Volgens sommige
bezoekers van het terras hoeft het niet, omdat
zo’n boom de schaduw zou wegnemen. Kijkend
naar de baan van de zon betwijfel ik dat ten
zeerste. Wel is het een mooie gelegenheid om

Tot in september! En vergeet de buurt-bbq niet
op 6 september!

Van de postbode: een ‘interview’ met Fer Hansen
Fer Hansen

Fer is meer een man van de daad;
geïnterviewd worden is niets voor hem. ‘Maar
geen nood, hij schrijft het wel op’ zei Nel, zijn
vrouw. Een foto mocht er gelukkig wel
gemaakt worden. Hieronder zijn verslag over
het bezorgen van vijftig buurtkranten, maar
ook al het andere wat hij verspreidt, zoals de

stukken voor de Algemene Leden Vergadering, de brieven voor de buurtborrel en de
buurtbarbecue. Kortom, fantastisch!
Twaalf jaar geleden besloot mijn vrouw om bij de
buurtvereniging vrijwilligerswerk te gaan doen.
De buurtkrant werd nieuw leven ingeblazen, en
6
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om haar te ondersteunen bedacht ik om binnen
de buurtvereniging ook taken te gaan doen. De
buurtkrant heb ik altijd het belangrijkste
instrument gevonden voor contact tussen de
buurtbewoners en de buurtvereniging. We zijn
begonnen voor sponsors te zorgen om de krant
betaalbaar te houden. Samen gingen we op pad
om winkels, cafés en restaurants enthousiast te
maken voor de buurtkrant. Dat ging niet altijd
even makkelijk want er was nog geen buurtkrant
om als voorbeeld te laten zien. De sponsor wist
daardoor niet wat hij voor zijn geld kreeg. We
hebben er veel tijd ingestoken maar het lukte om
voldoende adverteerders voor de buurtkrant te
krijgen en te starten. In het begin zijn de meeste
zelfgemaakt, nog in het oude WordPerfect. Ze
gingen ter beoordeling naar de sponsor en
werden na goedkeuring geplaatst. Nog steeds
staan er veel advertenties van het eerste uur in
de buurtkrant.

het bij de 50e krant wel te doen (dan zal je het
zien dat hij het dan niet vraagt). Elke keer dacht
ik de volgende keer doe ik het weer en nu zijn
we al 50 kranten verder. Toen mijn zoon een jaar
of 6 was wilde hij helpen om de krant rond te
brengen. Na afloop vroeg hij: wat krijg je ervoor?
Ik keek bedenkelijk en hij zei: hoeveel geld? Ik
heb hem verteld dat het vrijwilligerswerk was en
uitgelegd wat dit inhield. Of hij het daarna niet zo
leuk meer vond weet ik niet maar hij heeft nooit
meer geholpen.
We moeten ook 50 kranten labelen voor
verschillende instanties zoals gemeente en
andere organisaties. Tevens breng ik de brieven
voor de buurtborrel rond, eigenlijk ben ik de
postbode van de buurtverenging. Ik denk zeker
dat de krant het hoge ledenaantal van de
buurtvereniging heeft bewerkstelligd. Daarom is
de krant heel belangrijk voor de buurtbewoners
als spreekbuis van de vereniging en zaken die in
de buurt spelen. Ik kijk uit naar de volgende 50
edities van de buurtkrant. Door de krant ben ik
de buurt meer gaan waarderen, waardoor het
plezier waarmee ik in deze buurt woon zeker
groter is geworden.

Eenmaal gedrukt moest de krant ook rondgebracht worden, daar hadden we eerst niet bij stil
gestaan. In mijn jeugd heb ik veel kranten
gelopen dus ik zei dat ik hem wel een keer zou
lopen, daarna nog een keer en voor ik het wist
waren we 50 kranten verder. Waarschijnlijk zit ik
er voor de rest van mijn leven aan vast. Wat ik
niet erg vind, ik ben het bezorgen alleen maar
leuker gaan vinden, vooral als het mooi weer is.
De buurt wordt ook steeds mooier en met het
rondbrengen van de krant ontdek je telkens
andere plekjes of huizen.
Meestal loop ik hem in twee gedeeltes op
zaterdag- en zondagochtend. Bij elkaar zo’n
anderhalf uur. Het zijn dan twee uitersten in de
buurt, op zaterdag gezellig druk. Dan kijk je veel
naar de mensen, terwijl het op zondag heel
rustig is en ik meer naar geveltjes kijk. Voor je
gevoel ga je dan terug in de tijd: weinig auto’s en
een enkele toerist. Als er dan een auto voorbij
rijdt dan word je weer wakker en denkt: ‘verrek
het is 2009’.
Als ik de krant loop krijg ik veel positieve reacties
zoals: “daar is hij weer, daar ga ik voor zitten met
een lekker bakkie”. Bij cafe De Valk vraagt
eigenaar Albert altijd of ik wat drinken wil. Ik sla
dat altijd af omdat ik vaak denk dat ik het daar te
druk voor heb. Maar ik heb me voorgenomen om

Fer bezorgt de buurtkrant
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Op bezoek bij Albert van Café ‘De Valk’
Nel Hansen

Het is 19.30, Fer en ik gaan naar een afspraak
met de eigenaar van café ʻDe Valkʼ voor een
interview. Nu ik dit schrijf is het 22.30 en
houdt Albert (zo ver zijn we nu) ons nog
steeds gezellig bezig en voorziet ons ook van
drankjes. Zoals hij laat weten “ik heb niets te
zeggen” en vervolgens klets hij als een echte
kastelein uit vroeger tijden de oren van je
hoofd.

al 57 jaar lid is van de vereniging is. Café De
Valk heeft zelfs de landelijke TV gehaald tijdens
een uitzending van het NOS sportjournaal over
de Tour de France bij L'Alpe d'Huez. Supporters
van De Valk hadden teksten op het wegdek
geschreven. Albert is de zaak daarna De Valk
sportcafé gaan noemen.
Maar het is niet uitsluitend sport bij De Valk, ook
studenten zijn goed vertegenwoordigd. Met
name de bewoners van 2e Binnenvestgracht 13,
het Jan de Latere hofje, gebruiken De Valk als
tweede huiskamer. Ook oud studenten komen
veelvuldig op de dinsdagavond even nostalgie
proeven bij Albert. Hij neemt iedereen op een
leuke manier in het ootje en probeert zijn klanten
positief te benaderen. Volgens mij is zijn devies:
behandel iedereen die binnenkomt op dezelfde
leuke manier, dan krijg je dat ook terug. Albert is
een kroegbaas die ook daadwerkelijk de baas wil
zijn en geen contracten met bierbrouwerijen
heeft. Zelfstandig begonnen en tot het eind
zelfstandig blijven, is wat hij wil. Al met al een
erg gezellige kroeg waar wij ondanks het feit dat
wij geen stappers zijn zeker nog eens terug
zullen komen. De verscheidenheid aan publiek
maakt waardoor De Valk bijzonder is, een mooie
reflectie van de samenstelling van onze buurt de
Oude Morsch.

Albert staat al geruime tijd achter de bar en
hoopt dat hij de 35 jaar vol mag maken. Op de
leeftijd van 1 jaar is hij op de Beestenmarkt
komen wonen, waar zijn vader een koffie- annex
broodjeszaak had. Albert is zijn arbeidzame
leven op kantoor begonnen, maar dat was niet
zijn ding. Ook heeft hij bij de luchtmacht gewerkt
waar vooral het voetballen indruk maakte.
Daarna is hij bij zijn vader gaan werken. Het was
één van de eerste bedrijven waar je in de
nachtelijke uren een broodje kon kopen, net
zoals nu de shoarmatenten die in Leiden tot laat
in de nacht open zijn. Na driemaal kloppen was
je goed volk en mocht je binnen komen om na
het stappen een broodje te kopen. Die
nachtelijke verkoop was niet helemaal officieel
vandaar dus het kloppen. Nadat Albert ʼs nachts
in bed wakker schrok en vroeg ʻmet uitjes?ʼ, wist
hij dat het toch tijd voor verandering was en dat
het iets anders moest worden dan de broodjes
tartaar met of zonder. Sinds november 1972 was
vlakbij op 2e Binnenvestgracht nummer 2 een
kroeg gevestigd, dat leek hem ook wel iets. Hij
hoorde dat het bedrijf te koop stond en in
september 1974 werd hij de trotse eigenaar van
café De Valk.
Eerst is hij De Valk als kroeg begonnen en werd
het er boven verhuurd. Na een aantal jaren
waren de opbrengsten vanuit het café voldoende
en is Albert boven de zaak gaan wonen.
De Valk blijkt iets te zijn waar Albert zich goed bij
voelt en zijn gasten zeker ook. Het is een
gezellige stamkroeg waar heel verschillende
soorten mensen komen. Veel voetbalpubliek,
zodat er regelmatig wedstrijden op de TV zijn te
volgen. Het is vooral Lugdunum aanhang
waarvan Albert weet te vertellen dat er één zeker

Albert achter de tap van Café ‘De Valk’
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Nieuwe Leidse lantaarnpaal in recordtijd onthoofd
Frits van der Mark

Begin juni verschenen er op de straatstenen
van de 1e Binnenvestgracht, tussen de
Steenstraat en de Morsstraat, plotseling
merktekens. Uit de verdeling van de tekens
kon eigenlijk maar één conclusie getrokken
worden: op de gemarkeerde plekken zouden
nieuwe lantaarnpalen komen. En jawel, het
werden de Leidse lantaarns die al jarenlang
op het verlanglijstje van de buurtvereniging
staan.

De kap bleek niet meer te repareren en er is
inmiddels (weer) een nieuwe geplaatst. Zo’n
nieuwe kap kost 800 euro per stuk, excl. BTW.
Er staan in Leiden wel meer lantaarns waaraan
te zien is dat ze een tik hebben gehad, maar dit
moet zeker een nieuwe recordtijd zijn.

Vrij snel werd er met het echte werk begonnen.
Vanaf de Steenstraat werden de eerste palen
geplaatst en ook werd er een nieuwe elektriciteitskabel gelegd. Op de dag van plaatsing
kregen de robuuste gietijzeren palen (van 500 kg
per stuk) direct de karakteristieke kap met het in
koper gevatte glas. Langzaam ontstaat zo het
nieuwe straatbeeld. Na drie dagen was het werk
tot voorbij de poort van het Museum voor
Volkenkunde gevorderd. Hier werd een
lantaarnpaal geplaatst op een kleine meter van
het hek van nummer 22/22A.
Eerst zie ik de paal compleet met kap, maar ’s
avonds is de kap er weer af. De volgende dag
vertellen de werklieden waarom. Binnen één uur
na plaatsing heeft een vrachtwagen de kap
kapot gereden.
De onthoofde lantaarnpaal

Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2009
Gehouden op maandag 8 juni 2009

3.
Verslag ALV 2008
Er zijn geen aanvullingen op het verslag en ook geen
opmerkingen of vragen naar aanleiding van het
verslag. Het verslag worden zonder wijzigingen
vastgesteld.

Aanwezig: Thea Cordess (Voorzitter), Nel Hansen
(penningmeester), Marco Mosselman (secretaris),
Martin Boon, Gosse Offringa, Niels Menken, Fer
Hansen.
Afwezig met kennisgeving: Lia Veelenturf, Joekie de
Lange en Frits van der Mark.

4.
Overzicht activiteiten 2008
Zoals ieder jaar heeft het bestuur eens in de zes
weken vergaderd. Ondanks dat de vergaderingen
openbaar zijn, hebben de leden daar geen gebruik
van
gemaakt.
Ook
de
vergaderingen
van
buurtkaderoverleg en districtsraad zijn bezocht en
voor de buurt relevante punten ingebracht. Ook buiten
deze vergaderingen om is er veel contact geweest
met onder meer de gemeente.
Barbecue: in 2008 heeft Gosse Offringa de barbecue
georganiseerd, zoals de laatste jaren gebruikelijk aan

1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur.
2.
Agenda
Er zijn geen aanvullingen op de agenda. De agenda
wordt vastgesteld conform het voorstel.
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de voet van Molen de Put. Het weer was goed,
evenals de opkomst. Het eten was overdadig, vandaar
dat het draaiboek enigszins aangepast is.
Het ledenaantal is 109, weer gegroeid t.o.v. een jaar
geleden.
Het Kort Galgewater heeft in 2008 een ander uiterlijk
gekregen. Ook het motief van de ‘De Stijl’ van Van
Doesburg, is weer terug in het wegdek gebracht en
samen met een extra informatiebord op paal over
deze kunstschilder kreeg het volop de aandacht. De
omliggende bewoners hebben op 28 mei jl. een borrel
van de gemeente aangeboden gekregen vanwege de
overlast die zij hebben kunnen ondervinden. Aan Wies
van Moorsel, nicht van Van Doesburg, was het de eer
om het informatiebord op feestelijke wijze te onthullen.
Ten slotte volgden we de ontwikkelingen met
betrekking tot de toekomstige parkeergarage op het
Morspoort terrein kritisch. Op 10 februari 2009 heeft
secretaris
Marco
Mosselman
namens
de
buurtvereniging schriftelijk gereageerd op de
Kadernota Bereikbaarheid. Deze inspraakreactie ging
met name in op de plannen met betrekking tot de
Morspoortgarage en het voorstel om éénrichtingverkeer in te voeren op de Morsweg.

overgenomen. Het wachten is nu alleen nog op de
bouwvergunning. Er wordt vanuit gegaan dat deze
zomer nog begonnen wordt.
Het opknappen van het Van der Lubbe monument aan
de voet van de Morspoort stond al enige tijd op ons
wenslijstje. Hiermee is de gemeente inmiddels
begonnen; de letters zijn weer leesbaar en de glazen
plaat wordt schoon gemaakt.
Wat ook op het wenslijstje staat is zoveel mogelijk
historische lantaarnpalen in de buurt plaatsen,
evenals het plaatsen van boomvoeten. René Verdel,
Gosse Offringa en het bestuur kijken of dit versneld
mogelijk is. De eerste lantaarns zijn inmiddels
geplaatst en hopelijk volgen er dit jaar nog meer.
Verder is tijdens het noodweer op 25 mei jongstleden
een boom bij de Morspoort gesneuveld. Een
medewerker van de gemeente heeft toegezegd dat de
boom vervangen zou worden, maar het is een goede
aanleiding om de hele inrichting rondom de Morspoort
eens opnieuw te bezien. Het bestuur buigt zich hier in
de volgende bestuursvergadering over.
7.
Samenstelling bestuur
Zoals gebruikelijk treedt het bestuur af. De
bestuursleden stellen zichzelf herkiesbaar. Er hebben
zich geen andere kandidaten gemeld. Thea, Nel en
Marco worden met algemene stemmen herbenoemd
als respectievelijk voorzitter, penningmeester en
secretaris. Martin blijft bestuurslid.

5.
Financieel verslag 2008
De penningmeester heeft een financieel verslag
gemaakt, dat met de uitnodiging voor de vergadering
is verspreid. De kascommissie, bestaande uit
mevrouw Hendriks en de heer Peijnenburg, heeft het
verslag gecontroleerd en akkoord bevonden.
De penningmeester licht toe dat er weliswaar € 1.200
aan subsidie van de gemeente is ontvangen, maar dat
de helft daarvan betrekking heeft op 2009. Per saldo
is er een verlies geleden van € 639,13. Dit komt door
een tekort van € 61,31 voor een evenement rondom
de opening van de Schapenbel, € 231,19 meer
uitgaven dan begroot voor de buurtbarbecue, en €
346,63 extra kosten voor de buurtkrant. Deze laatste
kosten waren ook begroot en hiervoor is een beroep
gedaan op de buurtkrantreserve.
Het verslag wordt goedgekeurd, met de opmerking dat
de datum bij punt 4 moet worden gewijzigd in 1 januari
2008.
Martin verzoekt de penningmeester of zij volgend jaar
weer twee jaren naast elkaar kan presenteren, dat
vergemakkelijkt het vergelijken van de cijfers. Gosse
Offringa stelt zich beschikbaar als lid van de
kascommissie voor 2009.

8.
Buurtkrant
Er is gekozen voor een iets andere procedure voor het
maken van de buurtkrant. Er is een eindredacteur en
de vergaderingen vinden op een vroeger tijdstip plaats.
Dit alles functioneert naar tevredenheid van de
redactie. Er is alom lof voor de kwaliteit van de
buurtkrant. Redactie, bedankt!
9.
Rondvraag
Martin vraagt zich af of het niet logischer is om de
ALV voortaan vroeger in het jaar te houden. Dan
zitten we dichter op de jaarwisseling. Misschien kan er
ook weer een gastspreker worden uitgenodigd om
over een thema te praten, dat verhoogt de opkomst
mogelijk.
Gosse vraagt of de buurtvereniging nog in actie is
gekomen omtrent het parkeerbeleid. Marco antwoordt
dat
we
contact
hebben
gehad
met
de
verantwoordelijke ambtenaar en dat we een
inspraakreactie hebben gestuurd naar aanleiding van
de Kadernota Bereikbaarheid. De gemeente heeft in
een informele reactie laten weten dat de
vergunninghoudersplaatsen op het Morspoortterrein
mogelijk worden gecompenseerd achter het
belastinggebouw; dat de gemeente niet verwacht dat
het op de Morsweg extra druk wordt door de bouw
van de Morspoortgarage; dat ze nog moeten
nadenken over vervangende parkeerruimte tijdens de
bouw van de garage en dat ze niet hebben
gereageerd op onze bedenkingen over het
éénrichtingverkeer op de Morsweg.

6.
Vooruitblik activiteiten 2009
Naast de gebruikelijke activiteiten, zoals vergaderen,
de buurborrel en de jaarlijkse barbecue op 6
september, hebben enkele onderwerpen dit jaar onze
bijzondere aandacht.
Zo is het opknappen van de Beestenmarkt aan de
orde. De gemeente heeft tekeningen laten maken en
heeft deze in eerste instantie met de ondernemers en
in 2e instantie met het bestuur besproken. De ARK
heeft de plannen weliswaar afgekeurd, maar het
College van B&W heeft het advies van de ARK niet
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Gosse brengt verder onder de aandacht dat er weer
veel fietswrakken in de wijk staan. Marco zal contact
opnemen met de wijkagent met de vraag of er weer
eens een ‘fiets fout = fiets weg’-actie in onze wijk kan
plaatsvinden.
Niels merkt op dat het hard rijden door de wijk niet
minder is geworden, maar dat daar waarschijnlijk
weinig tegen te doen is.
Nel en Fer ergeren zich aan de enorme troep die de
meeuwen nog steeds maken van de vuilniszakken,
maar geven tegelijk een pluim aan de gemeente die
de rotzooi snel en vakkundig opruimt. Chapeau!

Thea brengt namens Lia Veelenturf de vraag in of de
openbare ruimte
rond de Morspoort eens
schoongemaakt kan worden van gras en onkruid.
Gosse meldt dat de gemeente toevallig afgelopen
week in onze buurt verdelgingsmiddel heeft gespoten
en dat het probleem dus waarschijnlijk al is aangepakt.
Afsluiting
Om 21.30 uur bedankt Thea Gosse voor de hartelijke
ontvangst in het Brandspuithuis en geeft hem als blijk
van dank een fles cava. Hiermee sluit zij tevens de
vergadering.

Fragmenten uit oude buurtkranten

Om nou te zeggen ‘hij was toch ziek’, gaat me te ver
Gosse Offringa

Het begon met een grasmatje, en dat ging
best goed. Totdat het zo enthousiast begon
te groeien dat het geknipt moest worden. Het
hele matje verdween, met dank aan de
overijverige mannen van het groen.

Toen was het weer kaal rondom de boom. We
probeerden ‘m op te fleuren met bloemetjes aan
zijn voeten. Dat hielp. Tot 2 oktober.
Wat bleek? Een slimme Fernando had al dat
fleurigs gered van de ondergang, en met kluit en
al in de opslag gezet. Op 4 oktober gingen de
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plantjes de grond weer in. Maar ja, toen
groeiden ze niet meer zo hard.
Dat moest in de toekomst anders. We verzonnen
een list om het groen te beschermen: een
boombank moest er komen. En dan een echt
mooie. Helaas bleek die een beetje duur; van
dat geld konden we wel 25 jaar lang plantjes
kopen! En dus bleef het een dorre boel, in die
kleine rotonde. Tot 26 mei. ’s Nachts werd de
buurt getrakteerd op een spectaculaire licht- en
geluidsshow. Gratis. Precies 12 uur later
kwamen de mannen van het groen opnieuw.
Deze keer met een kettingzaag.

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.

En nu? Fernando heeft opnieuw zijn best
gedaan, in afwachting van – ja, van wat
eigenlijk? Laten we de gemeente een schriel
boompje planten, zoals aan het Kort Galgewater
is gebeurd? Of zijn er betere alternatieven? Ik
denk het wel.

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
Krijgen wij niet een parkeergarage, honderd
meter verderop? En moeten daar niet allerlei
bomen voor wijken? Als we dáár nu eens gaan
shoppen! Daar staan kastanjebomen met een
diameter van wel 50 centimeter.
Zullen we de mannen van het groen vragen om
er eentje uit te graven en op de plaats van die
oude, kapot gebliksemde boom te zetten? Dan
hebben we toch weer een prachtboom in de
buurt. Als we daar samen vóór zijn, wil ik er wel
mijn best voor gaan doen.
Denk groot! Met z’n allen gaat dat veel beter.
Mail uw steun aan: offringa@xs4all.nl

06/07, 20.00 u Borrelen bij Lemmy’s
26/08

Buurtwandeling onder leiding
van historicus J. Dröge

06/09, 17.00 u Buurt BBQ bij Molen De Put
13/09
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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

