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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
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.

Deze keer laat ik graag een andere voorzitter
aan het woord, namelijk Jarich Oosten. Hij is
voorzitter van de Stichting Historische Haven
Leiden. Op 3 oktober a.s. bestaan ze 25 jaar.
Dat wordt uiteraard gevierd. En de hele buurt
mag meedoen. Zie ook de brief die u heeft
gekregen. Lekker hutspot eten op 3 oktober,
terwijl u luistert naar ‘Rumor di Mare’ (met een
mee zingende buurtgenoot) en kijkt naar de
feestelijk opgetuigde schepen.

*****
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.

Thea Cordess
P.s. de barbecue was weer heel gezellig.
Dank je wel Andrea (Venezia) voor het
heerlijke ijsje dat je ons aangeboden hebt!

25 jaar Historische Haven aan het Kort Galgewater
Jarich Oosten, Voorzitter Stichting Historische Haven Leiden

De historische haven aan het kort Galgewater
bestaat dit jaar 25 jaar en is de oudste historische haven in Nederland. Het is een kleine
haven waar in totaal negen historische
bedrijfsvaartuigen liggen.

en de 'Antje Rebecca' (1928) zijn vroege motorschepen. Het oudste schip in haven is de
'Maatje', een Zeeuwse poon uit 1893. De 'Heere
regeert' is een Hagenaar uit 1895, de 'Jonge
Grietje' een Groninger dektjalk uit 1898. De
Zeeuwse klipper 'Hoop op Behoud' en de Friese
Tjalk 'Nieuwe Zorg' zijn beide in 1901 gebouwd.
De 'Okke Pieter Jakob' is een klipperaak uit 1910
en de 'Vrouwe Marijntje' een Groningen bolschip
uit 1930.

De haven wordt beheerd door de Stichting
Historische Haven in Leiden. In de haven
worden alleen historische schepen toegelaten.
Om een ligplaats te krijgen dient een schipper
een restauratieplan te overleggen en dient het
schip geschouwd te worden door een
onafhankelijke commissie. Er moet natuurlijk wel
plaats zijn en de haven ligt nu helmaal vol.

De schepen zijn gemiddeld zo'n honderd jaar
oud en hebben in die periode de nodige
veranderingen ondergaan. De zeilschepen
werden in de dertiger en veertiger jaren meestal
gemotoriseerd. Dat hield in dat er een stuurhut
opgebouwd werd en mast, rondhouten en en
tuigage verwijderd werd.

Er ligt een grote verscheidenheid aan schepen.
De meeste schepen in de haven zijn gebouwd
als zeilschepen. De 'Antoinette Christina' (1924)
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machinekamer, diesel en watertanks, vuilwater
tank, geberator, accu's en electrische systemen
en andere voorzieningen. Een schip dient om te
varen en zo gauw de trossen los gegooid zijn
wordt het schip een autonoom systeem. Water
en elektra dienen ook dan te werken. Hoe mooi
de schepen ook in de haven zijn, pas op het
water komen zij volledig tot hun recht. Hier leert
de schipper zijn schip het beste kennen en alle
onderdelen van het schip worden beproefd. De
motor, de zeilen, de lieren, de tuigage gaan weer
aan het werk. Vroeger voeren de schepen
bedrijfsmatig, nu vooral recreatief.
Omdat de schepen nu eenmaal gemiddeld een
eeuw oud zijn, treden er regelmatig problemen
op. Er blijkt voortdurend onderhoud en
restauratie op de meest ongedachte punten
nodig. Om de schepen goed te onderhouden en
in stand te houden heeft een schipper tijd, geld,
kennis en te veel vaardigheden om op te
noemen nodig. Een schipper heeft het dus niet
gemakkelijk. Schepen worden onderhouden in
de eigen tijd en op eigen kosten en met zo
weinig mogelijk overlast voor de buurt. Ik denk
dat we op het resultaat best trots mogen zijn.

De Zeeuwse poon 'Maatje' (bouwjaar 1893), het
oudste schip van de historische haven Leiden

In de zestiger en zeventiger jaren waren deze
schepen vaak afgeschreven en werden meestal
slecht onderhouden totdat zij door liefhebbers
weer gerestaureerd en opgeknapt werden. De
schepen in de historische haven hebben nu
grotendeels hun oorspronkelijk aanzien weer
terug. Ze zijn van binnen wel geheel anders
ingericht. Alle schepen zijn op dit moment
bewoond. Terwijl vroeger de schipper en zijn
familie in de roef leefden, is nu ook het
vrachtruim als woonruimte ingericht. Dat maakt
het wonen natuurlijk veel comfortabeler. Een
groot deel van de inwendige ruimte van het schip
wordt echter nog steeds ingenomen door

De historische haven is een grote toeristische
attractie geworden. Iedere dag zien we groepen
toeristen met camera's op de steigers. Om de
museum functie van de haven te versterken
zullen de schepen uitgerust worden met borden
waarop broodnodige informatie over de schepen
in het Nederlands en Engels wordt verstrekt. Met
een beetje geluk zijn ze op 3 oktober klaar
wanneer we ons 25 jarig bestaan vieren.
U bent dan allemaal van harte uitgenodigd voor
het feest in de haven.

Wandelen door de buurt
NOOB

De zomerdagen zijn alweer om. We hebben een
goede en lange zomer gehad. Mocht ook wel
weer eens. Ik heb veel mensen buiten gezien.
Voor het huis, op terrassen, op het water en op
de Beestenmarkt, waar dit jaar weer de
toeristische markten werden gehouden en de
diverse optredens
werden gedaan van
straatvoetbal tot hiphopfestijn.

Het schijnt alleen dat niet iedereen altijd even
tevreden was over het gehanteerde decibellenniveau bij deze of gene activiteit daar. Het geluid
schijnt zelfs een keer in Leiderdorp te horen
geweest te zijn. Lijkt mij toch een tikkie te hard.
Dat doet bij mij de vraag rijzen hoe dat dan zit
met de vergunning en wie dat dan controleert (of
had moeten controleren). Gemeente? Politie?
Organisatie? Wie het weet mag het me melden.
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Minder lawaaig, maar wel met gebrom en
uitlaatgassen gepaard gaande, was het jaarfeest
van de Citroën Traction Avant Club Nederland
op 5 september op de Beestenmarkt. Bijna
honderd van die oude, maar goed uitziende
auto’s waren daar geparkeerd (en een deel ook
op de Lammermarkt).
Dat dit jaarfeest in Leiden was kwam doordat de
afdeling Den Haag van deze club, waar Leiden
onder valt, dit jaar de eer had om het jaarfeest te
organiseren. Maar er viel niet alleen het jaarfeest
te vieren. Het was namelijk ook 75 jaar geleden
dat de eerste Citroën Traction Avant van de
band rolde. De eerste auto met voorwielaandrijving, dat toentertijd met sceptisme werd
bekeken maar wat nu de standaardaandrijving is
in de auto-industrie. En daarnaast – toeval of
niet – werd 45 jaar geleden deze club in Leiden
opgericht door een paar studenten, die zo
probeerden om makkelijker aan schaars wordende onderdelen te kunnen komen nadat de
productie van deze auto’s in 1957 was gestopt.
Een week later was er juist géén auto te vinden
op de Beestenmarkt vanwege de autovrije
zondag. De Beestenmarkt was toen het terrein
voor allerlei spelen, zoals volleybal, taekwondo,
nordic-walking,
hapkido,
straathockey
en
salsadans. Ook elders in de stad (o.a. het
Stadhuisplein en de Botermarkt) waren activiteiten in het kader van de autovrije zondag.
Op diezelfde dag hield de buurtvereniging haar
jaarlijkse buurtbarbecue in het park de Put.
Ondanks de dreigende luchten af en toe hield
men het droog, was het erg gezellig en liet men
zich het eten en de drank goed smaken. Met
dank aan de organisatie!

grote roestige plantenpotten om het plein en de
wandeling langs het water wat op te fleuren.
Eigenlijk moet ik zeggen ’stonden’ ,want ze zijn
alweer weggehaald. Dit mogelijk in verband met
de activiteiten op het plein of de komst van de
kermis begin oktober. Afwachten maar of ze na
die feestelijkheden terugkeren.
De aanwezigheid van water leverde ook nog iets
anders op, namelijk het jaarlijks terugkerende
waterspektakel van de El Cid week. Ook dit jaar
werden de nieuw aangekomen studenten in
staat gesteld om tijdens de introductieweek
kennis te maken met de verschillende
studentenwatersportverenigingen hier in Leiden.
Deze verenigingen hebben zich gepresenteerd
in en bij het park de Put en op het Galgewater.
Kanovereniging Levitas heeft zelfs de hele El Cid
week met tent en materiaal het park de Put
‘bewoond’. Heel apart!
Tot slot wil ik nog vermelden dat we er een
kleine bezienswaardigheid bij hebben gekregen
in de buurt. Bij baggerwerkzaamheden in de
Zoeterwoudsesingel is een molensteen boven
water gekomen die vermoedelijk afkomstig is
van stellingmolen de Oranjeboom uit 1734, die
op de kruising van de Geregracht en de
Zijdgracht (nu Korevaarstraat) heeft gestaan.
Deze molen stond op één van de veertien
bastions die Leiden destijds telde en waarvan
molen de Valk nog de enige molen is die op zijn
oorspronkelijke plaats staat. Om die reden heeft
de gevonden molensteen nu een plek bij de
ingang van molen de Valk gekregen. Ga er eens
kijken. Het is sowieso de moeite waard om de
molen te bezoeken. Dat kan je dan mooi
combineren met een bezoek aan molen de Put,
die nu uit de steigers is en als voorheen staat te
pronken aan het Galgewater.

Deze zomer ook weer veel toeristen in de buurt
gezien, aangetrokken door de geboorteplek van
Rembrandt, de twee molens en de musea vlakbij
en de aanwezigheid van water.
En van dat water is druk gebruik gemaakt en niet
door de minste en goedkoopste boten. Van
eenvoudig vletje tot superdeluxe sloep is voorbij
gevaren. En niet te vergeten de roeiboten,
kano’s en sloepjes van de botenverhuur aan het
Galgewater en de rondvaartboten van de
verschillende rederijen die Leiden ondertussen
rijk is. Erg druk, erg gezellig en leuk om naar te
kijken. Bijvoorbeeld vanaf de bankjes op het Kort
Galgewater alsook op de Beestenmarkt, waar
sinds een tijdje nieuwe banken staan samen met

Maar de zomer is voorbij en de herfst kondigt
zich aan. Leiden gaat zich opmaken voor de
viering van Leidens Ontzet op 3 oktober. Dat is
tevens de dag dat Stichting Historische Haven
Leiden vijfentwintig jaar bestaat en daar
aandacht aan besteedt op het Kort Galgewater.
U bent bij deze van harte welkom om daar een
kijkje te komen nemen en mee te vieren.
Goede dagen en veel plezier.
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Morsstraat verliest een karakteristieke middenstander
Nel Hansen

Kapper Ed van Heek heeft zijn zaak gesloten.
Voordat de kapsalon dicht ging ben ik nog
even langs geweest voor het verhaal achter
Ed van Heek. Een erg rustige man die zolang
de kapsalon nog open was eigenlijk niet in de
krant wilde en nu ook niet op de foto wil.

Kapper Ed van Heek uit de Morsstraat, de straat in
het verlengde van de Blauwpoortsbrug, vertelde
zijn klant die morgen, donderdag 6 juni 2002, over
zijn gestolen auto. Twee weken daarvoor had hij
zijn zieke buurvrouw geholpen plantjes te kopen en
haar nog even geassisteerd die waar achter haar
huis te zetten en – dom, dom natuurlijk – tijdens dat
transport had hij de sleutel in de auto laten zitten.
Bij terugkomst was zijn auto foetsie. Terwijl kapper
en klant zich verbaasden over zulk een brutaliteit
hoorden ze een enorme klap. De kapper liep – de
schaar nog in dehand – naar buiten richting
Blauwpoortsbrug. Niet te geloven wat hij zag: een
auto, neen… ZIJN (gestolen) auto was zojuist met
een donderend geraas door de leuningen van de
onlangs gerestaureerde Blauwpoortsbrug gereden.
Commotie alom. Voordat de dollemansrit op de
bodem van het Galgewater eindigde, had de zwaar
onder drug en alcohol verkerende joyrijder twee
vrouwen in de Steenstraat, de straat die haaks op
de Blauwpoortsbrug ligt, aangereden.

Ed van Heek heeft 49 jaar in het vak gezeten. In
1960 is hij bij Hans van Bellen op de
Stationsweg begonnen. Gewoon overdag
werken tot zes uur in de salon, daarna met de
trein naar de kapperschool in Den Haag die tot
half twaalf duurde. En dat drie avonden in de
week, met een werkweek van zes dagen. Dat
was best zwaar om te doen. Later haalde hij zijn
middenstandsdiploma, want na 20 jaar bij een
werkgever wilde Ed als zelfstandig kapper verder
gaan.
Er was een leuk pand in de Morsstraat te huur
op nummer 27. De klantenkring werd langzaam
groter, veel van de klanten van toen zijn tot de
laatste dag bij kapsalon Heek gebleven. Ook
veel kinderen en soms zelfs kleinkinderen zijn bij
hem in de kapsalon terecht gekomen. Het werd
steeds drukker en na 6 jaar was de kapsalon te
klein, er werd een andere locatie gezocht.
Het nieuwe pand was ook in de Morsstraat en
eigendom van een wat oudere man die niet echt
met zijn tijd was meegegaan. Echt iemand van
de oude stempel, die banken en dergelijke
instanties niet vertrouwde. Bij de overdracht van
het pand moest er door Ed van Heek 75.000
gulden contant worden mee genomen. Op
vrijdag was de overdracht, maar toch mocht Ed
er pas zaterdag in. De vorige eigenaar zag de
dingen iets anders. Ed kon praten als brugman,
het mocht niet baten.

Uit: Het Leids Bruggenboek, Irene Nieuwenhuijse (2007)

In 2002 kreeg Ed in de kapsalon een hartinfarct.
Hij had eerst niet in de gaten wat hem overkwam.
Een klant zag dat er iets niet goed was en belde
112. Ed was goed ziek; drie bypasses en een
klein halfjaar uit de running. Veel klanten uit die
tijd zijn na de heropening van de kapsalon weer
terug naar Ed gekomen.
Jammer genoeg verdwijnt er weer een bedrijf uit
de Morsstraat. Ed gaat zijn tijd vullen met zijn
boot en tuin en kleinkinderen. Wij wensen Ed en
Sylvia een zorgeloze tijd als pensionaris.

Ed is getrouwd met Sylvia die altijd heeft
meegewerkt, ze hebben twee zonen en
kleinkinderen. Hij vertelt dat hij door zijn drukke
zaak veel van de kinderen heeft gemist, zeker op
het gebied van sporten. Nu hij met pensioen is
gaat hij extra van de kleinkinderen genieten.
Een paar jaar geleden heeft Ed met de diefstal
van zijn auto het Leidsch Dagblad en Het Leidse
Bruggenboek gehaald (zie cursieve tekst).

Morsstraat no. 10, hier was Kapsalon Van Heek ruim
twintig jaar gevestigd, inmiddels staat het te huur
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Meestal zie je ze niet...
Bouke Tuinstra

Meestal ziet u ze niet, maar vooral ‘s zomers,
bij mooi weer, komen ze naar buiten: de oldtimers die her en der in de buurt in donkere
garages verscholen staan. En dat zijn er in
onze buurt meer dan elders. Daarom leek het
me leuk om de komende tijd in de buurtkrant
een paar van de bijzondere automobielen van
buurtbewoners in het zonnetje te zetten.

mogelijk zelf doe) en de brandstof (ongeveer 1
liter per 10 km).
De SAAB is een jaar of 5 geleden gekocht van
een echtpaar in Loenen aan de Vecht. Hij stond
daar al een poosje zonder verzekering en met
gaten in de bodem. Tegelijkertijd hebben we een
donkerblauw exemplaar gekocht en van die twee
auto’s één gemaakt; motoren verwisseld, de
bodem gerepareerd en een nieuw interieur gemaakt. Destijds wist ik weinig tot niets van autotechniek, maar al doende leert men en inmiddels
weet ik van elk onderdeel wel wat het doet. Dat
is een van de leuke dingen van het sleutelen aan
oude auto’s. In het begin heb ik wel wat
technische problemen gehad, maar de afgelopen
4 jaar heeft hij me nooit in de steek gelaten.

Om het spits af te bijten zal ik beginnen met mijn
eigen auto: een beige SAAB 96V4 uit 1972. Hij
heeft een paar jaar geleden buiten gestaan langs
het Galgewater, mogelijk dat u hem daar wel
eens heeft zien staan. Ouderen onder u de
zullen zich herinneren dat vroeger roestvorming
de hoofdreden was waarom auto’s niet veel
langer dan een jaar of 4 mee gingen. De
Zweedse SAABs hadden een relatief goede
naam wat roesten betreft, maar desondanks ging
de wagen buiten met name ’s winters hard
achteruit. Vorig jaar zijn we daarom op zoek
gegaan naar een garage. In de buurt was niets
te vinden, maar we vonden onderdak in een
garagebox in de Lage Mors en daar staat de
wagen nu droog.
De SAAB 96 is geïntroduceerd in 1960. De
eerste modellen waren voorzien van een
3-cylinder tweetakt motor en waren destijds
bekend door hun karakteristieke geluid en
berucht vanwege hun karakteristieke “geur”.
Doordat bij een 2-takt motor de smeerolie door
de benzine gemengd is (zgn. mengsmering,
zoals bij een brommer) roken tweetakt motoren
namelijk nogal. Vanaf 1967 werd de motor
vervangen door een 1500 cc V4 (viertakt) motor
die ontwikkeld was voor de Ford Taunus 12M.
Dit is ook de motor die in mijn SAAB ligt. Ook de
V4 heeft overigens een herkenbaar geluid, een
beetje zoals de boxermoter van de VW Kever
maar toch weer heel anders.
Ten opzichte van een moderne auto is de SAAB
nogal smal, lawaaiig, langzaam (hij haalt – niet
zonder protest – maximaal 130 op de snelweg).
Daar staat tegenover dat je er heel ontspannen
in zit (ik zal er niet snel een bon mee krijgen) en
dat het heel leuk is om in te rijden. Bovendien is
hij niet duur: voor een paar duizend euro heb je
er al een en je betaalt weinig verzekering en
geen wegenbelasting. Dat is natuurlijk afgezien
van het noodzakelijke onderhoud (dat ik zoveel

Inmiddels is door de roest een nieuwe restauratie noodzakelijk geworden. Dit keer wordt het
structureel aangepakt: de auto wordt volledig
gedemonteerd. Alles is er af en uit: interieur,
deuren, ramen, wielophanging, motor. Een dezer
dagen wordt het karkas “gezandstraald”; dan is
het een kwestie van de roestplekken repareren,
opnieuw laten spuiten en alles weer monteren.
Volgens de (nogal ambitieuze) planning is de
auto volgende zomer weer rijklaar. Maar tot die
tijd zijn er nog heel wat hobby-uurtjes aan te
besteden.
Het duurt dus nog wel even voordat mijn oldtimer
weer toonbaar is. Maar ik weet dat her en der in
de buurt exemplaren staan die in betere staat of
ouder of sneller of meer bijzonder zijn... Weet u
zo’n verborgen schoonheid te staan, of bent of
kent u de eigenaar van een ‘oude schicht’, dan
houd ik mij aanbevolen (Morsstraat 34,
bouke_1@zonnet.nl). Wie weet staat er dan een
stukje over in de volgende buurtkrant.
7
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Marinus van der Lubbe, een nadere beschouwing
Martin Boon

In de buurtkrant van maart van dit jaar (no.
49) heb ik een stukje geschreven over
Marinus van der Lubbe. Aanleiding was het
feit dat hij 100 jaar geleden hier in Leiden is
geboren alsook dat hij 75 jaar geleden in
Leipzig is terechtgesteld.

In Leiden maakt hij zijn lagere school af en wordt
leerling-metselaar en later metselaar. Als hij
echter in het najaar van 1927 steengruis in zijn
ogen krijt en half blind wordt, is het afgelopen
met metselen.
Als jongeling heeft Marinus, net als veel andere
jongeren in die tijd, een grote politieke
belangstelling. Hij ziet niets in de stapje-voorstapje hervormingen van de SDAP (Sociaal
Democratische Arbeiders Partij), maar is
radicaler in zijn opvattingen over maatschappelijk recht en onrecht. De armoede uit zijn jeugd –
en die dagelijks om hem heen – en tegelijkertijd
de rijkdom en de arrogantie van enkele
fabrikanten in Leiden doen hem besluiten zich
aan te sluiten bij de communistische jeugdbond
“de Zaaier”. Later treedt hij toe tot de Leidse
afdeling van de Communistische Partij Holland
(CPH).
Hij colporteert met de partijkrant, de Tribune, en
staat vooraan bij demonstraties en acties.
Regelmatig heeft hij confrontaties met de politie
en wordt diverse keren – zowel terecht als
onterecht – opgepakt. Hij beklaagde zich
daarover nooit, omdat volgens hem ook de
politiemensen
slachtoffer
zijn
van
het
kapitalistische systeem.

Marinus van der Lubbe wordt herinnerd als de
brandstichter van het Rijksdaggebouw in Berlijn.
Dat gebeurde op 27 februari 1933. Een brand
die Hitler de gelegenheid gaf om zijn fascistische
dictatuur definitief te vestigen. Een dictatuur die,
zoals later zou blijken, verantwoordelijk was voor
de grootste en wreedste oorlog in de menselijke
geschiedenis.
Wie was Marinus van der Lubbe en wat bewoog
hem tot deze daad? Was hij een misdadiger,
waar de nazi’s hem voor hielden. Of een naziprovocateur, zoals de communisten beweerden?
Of een politiek idealist, die poogde een opstand
te forceren?
In dit artikel wil ik deze vragen nader bekijken.
Marinus van der Lubbe – roepnaam Rinus –
wordt op 13 januari 1909 in de Morsstraat
geboren. Zijn moeder, Pietje van Handel, is een
boerendochter uit Brabant en zijn vader, Frans
van der Lubbe, een marskramer wonende te
Leiden. Uit een eerder huwelijk heeft Pietje drie
kinderen en met Frans krijgt zij er nog vier,
waarvan Marinus de jongste is.
Frans is regelmatig met zijn koopwaar op stap
en dan moet Pietje zichzelf en de kinderen maar
zien te redden met de opbrengsten van haar
winkeltje in garen en band op Morsstraat 38.
Als Marinus drie jaar is, verhuist het gezin naar
Breda. Later gevolgd door verhuizingen naar
Nijmegen, Tiel, Den Bosch, het dorpje Sprang en
weer Den Bosch.
In 1916 verlaat Frans zijn gezin. De kinderen
groeien verwaarloosd en in armoede op. In 1921
sterft Pietje, ziek en afgetobd. Niet veel later,
Marinus is net dertien jaar, wordt Frans uit de
ouderlijke macht gezet en Marinus in het gezin
van zijn getrouwde halfzus in Oegstgeest
geplaatst.

Marinus van der Lubbe
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Zijn halfzus en haar echtgenoot moeten echter
niet veel hebben van zijn radicaal-linkse ideeën
en Marinus zoekt, hij is dan 18 jaar, een kamer
in Leiden. Hij moet nu zelf in zijn onderhoud
voorzien, maar krijgt – half invalide door zijn
slechte zicht – geen vast of regelmatig werk. Met
los werk houdt hij het een tijd uit, maar
uiteindelijk kan hij zich financieel niet meer
bedruipen. Noodgedwongen verlaat hij zijn
kosthuis in de Kruisstraat en wendt zich tot het
Maatschappelijk Hulpbetoon, de vooroorlogse
variant van de Sociale Dienst. Marinus is dan 21
jaar en krijgt van deze instantie zes gulden per
week ter ondersteuning. Ze blijven hem echter
argwanend in de gaten houden, omdat ze weinig
op hebben met deze luidruchtige communist. Als
ze ontdekken dat hij vanaf juli 1930 een
ongevallenrente van 7,44 gulden per week van
de Rijksverzekeringsbank ontvangt, stoppen ze
met onmiddellijke ingang de ondersteuning.
Desalniettemin huurt Marinus voor twee gulden
per week een armoedig huisje in de
Bouwelouwensteeg. Op de begane grond richt
hij een vergaderlokaal in voor de communistische jeugdbond “de Zaaier”. Zelf gaat hij op de
bovenverdieping wonen, maar is er zelden.
Meestal bivakkeert hij op de Uiterstegracht 56,
het huis van de familie van Zijp die bovenkamers
verhuurt aan studenten, waaronder Koos en
Jacques de Vink. Via hen raakt hij bevriend met
Lieuwe Hornstra, Wim Jong en Piet van Albeda,
met wie hij urenlang debatteert over het
socialisme en de komende wereldrevolutie en
allerlei politieke bijeenkomsten afloopt.

Marinus is er van overtuigd dat het Duitse
proletariaat die oorlog gaat winnen, maar dan
moet het wel schouder aan schouder gaan staan
en zo snel mogelijk de macht veroveren. Lenin
had immers gezegd dat wie Berlijn heeft, Europa
heeft.
Van de voorgenomen reis naar Rusland komt
niets meer terecht, mede doordat Marinus bij de
Russische ambassade te horen krijgt dat een
visum maar liefst 160 mark kost. Hij keert terug
naar Leiden, maar wordt voor de grens in
Gronau gearresteerd wegens ongeoorloofd
venten en krijgt tien dagen hechtenis.
Terug in Leiden maakt hij al snel weer plannen
voor een nieuwe reis. Als hij zich iets had voorgenomen dan moest en zou dat ook gebeuren.
Dit keer niet naar Rusland, maar naar China.
Op een kaart in een atlas heeft hij gezien dat de
Balkan ongeveer even groot is als NoordBrabant. Hij komt echter niet verder dan Nis, vlak
voor de Bulgaarse grens en moet erkennen dat
de Balkan toch heel wat groter is. Via Hongarije
reist hij met wat geld van de Nederlandse
ambassade terug naar Leiden.
Terugkijkend op het voor hem hectische jaar
1931 bedenkt Marinus dat het Heilige
Hoogheerlijke Socialisme, waarover Domela
Nieuwenhuis altijd sprak, pas zou kunnen
worden bereikt door Echte Strijd. Eén front van
arbeiders, de Proletariërs aller Landen, vechtend
schouder aan schouder.
En die Echte Strijd was ondenkbaar zonder Echt
Begrip. Het elkaar begrijpen en goed handelen
van mensen, ook als ze elkaar niet verstaan,
zoals hij had meegemaakt op zijn reizen. In zijn
ogen verhindert het kapitalisme vaak dat
mensen goed handelen.
Marinus besluit een bibliotheek op te richten en
cursussen te organiseren om mensen het Echte
Begrip bij te brengen, maar krijgt hiervoor geen
geld van de Bank van Lening noch van het
Maatschappelijk Hulpbetoon. Uit woede hierover
vernielt hij de ramen van het Maatschappelijk
Hulpbetoon.
Marinus besluit vervolgens om nog een keer
naar Rusland te gaan en komt via Wenen en
Hongarije tot aan de Russische grens, waar hij
wordt gearresteerd. Na drie weken komt hij vrij
en reist terug naar Nederland, maar wordt in
Utrecht opgepakt voor de vernieling van de
ramen van het Maatschappelijk Hulpbetoon. Hij
verdwijnt voor twee maanden in de gevangenis.

Ondertussen krijgt Marinus steeds meer moeite
met de eisen van de CPH. Zij vinden onder
andere dat hij toestemming aan hen had moeten
vragen voor de krantjes die hij maakt, o.a. voor
de werkelozen, de scholieren, de fabrieksarbeiders en voor de soldaten.
Op 15 april 1931 verlaat Marinus de CPH.
Samen met zijn vriend Henk Holwerda begeeft
hij zich op reis naar Rusland om zich persoonlijk
op de hoogte te stellen van de situatie daar.
Henk keert al voor het bereiken van de grens
terug naar Leiden. Marinus lukt het om – door te
liften – binnen vijf dagen Berlijn te bereiken. Hij
kijkt daar zijn ogen uit en het lukt hem om van
zijn uitkering, die Koos de Vink hem per
postwissel overmaakt, rond te komen. Hij ziet
hoe brutaal de schreeuwende en marcherende
nazi’s zijn en ook dat Duitsland met haar
noodverordeningen afglijdt naar een burgeroorlog.
9
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In de zomer van 1932 zijn de gevolgen van de
economische crisis meer dan ooit merkbaar in
Nederland. Ook in Duitsland nemen de
spanningen toe. De communisten aldaar maken
onderscheid tussen fascisten en sociaalfascisten,
oftewel de nazi’s en de sociaaldemocraten. Links
en radicaal-links zijn, evenals in Nederland, tot
op het bot verdeeld.
In Rotterdam begint Eduard Sirach de Linkse
Arbeiders Oppositie, dat hetzelfde wil als de
Leidse communistenraden: Geen leiders en
eindeloos getheoretiseer, maar actie!
Via via komt Marinus met hen in contact en
begint opnieuw met het schrijven en uitventen
van werklozenkrantjes. Regelmatig roept hij op
tot acties en legt hij, in navolging van Marx, de
nadruk op het zelf handelen. Volgens Marx
namelijk kon de bevrijding van de arbeidersklasse alleen het werk van de arbeiders zelf zijn.

de KPD (Kommunistische Partei Deutschland)
heeft het niet over de proletarische revolutie of
de strijd tegen de nazi’s, maar over de invoering
van godsdienstonderwijs op beroepsopleidingen.
In een bioscoop ziet hij de film ‘Der Rebell’ , die
zich afspeelt in Tirol en verhaalt van dorpelingen
die in opstand komen tegen de Napoleontische
bezetters. De held van de film spreekt met de
andere boeren af om op de bergtop een vuur te
ontsteken als sein voor de opstand. Aan het eind
van de film gaat de burcht op de berg in
vlammen op.
Marinus denkt erover om naar Leiden terug te
keren, maar bedenkt zich de volgende dag,
omdat hij zo toch niet terug kan gaan. Hij koopt
lucifers en een pakje vuurmakers (blokjes in olie
gedrenkte houtspaanders om de kachel aan te
steken) en probeert vervolgens het steunlokaal
in Neuköln, het Raadhuis en het Slot van de
Duitse keizer in brand te steken, maar de
vuurmakers doven voor dat zij onheil kunnen
uitrichten. Hij besluit om nu echt naar Leiden
terug te keren en verlaat Berlijn.
In Henningsdorf, een dorpje ten noordwesten
van Berlijn, vindt hij een slaapplaats op het
politiebureau en besluit, voor hij in slaap valt, dat
hij een daad moet stellen.
De volgende dag, 27 februari 1933, gaat hij terug
naar Berlijn. Na een wandeling in de Tiergarten
komt hij bij het Rijksdaggebouw terecht, het
onderkomen van het Duitse parlement. Hij
herinnert zich de woorden van Piet Albeda over
het parlement als een tempel van leugen en
bedrog en hij bedenkt hoe mooi het zou zijn als
dit gebouw in de hens zou gaan. Marinus
meende dat de Duitse arbeidersklasse toch
zeker wel zou begrijpen dat dat een signaal zou
zijn om in opstand te komen.
Die avond gaat hij met nieuw gekochte lucifers
en vuurmakers terug naar de Rijksdag en klimt
op een balkon, waarna hij de dubbele beglazing
intrapt en naar binnen gaat. Binnen lukt het niet
echt om met de vuurmakers brand te stichten.
Door zijn overhemd en wat tafellakens in brand
te steken lukt het hem vervolgens wel en rent zo
het gebouw door om nog meer brand te stichten,
totdat hij staande wordt gehouden in de grote
zaal van de Rijksdag.
Marinus wordt gearresteerd en weggevoerd naar
de politiepost van de Brandenburger Tor. Even
later stort de reusachtige koepel van de Rijksdag
in en slaan de vlammen metershoog de lucht in.
Op de politiepost vertelt hij alles. Van het kopen
van de lucifers en de vuurmakers, van de

Op 30 januari 1933 wordt Hitler als nieuwe
Rijkskanselier door duizenden aanhangers toe
gejuicht. Overal in Duitsland breken stakingen uit
en vinden hevige straatgevechten plaats. De
Tribune schrijft dat de voorwaarden voor de
revolutionaire crisis rijp zijn en dat het thans gaat
om een fascistische of een proletarische
dictatuur. Marinus moet erbij zijn. De Echte Strijd
is volgens hem begonnen. Eindelijk hebben de
massa’s het begrepen. En wie Berlijn heeft, heeft
Europa. Op 3 februari 1933 vertrekt hij naar
Duitsland.
Als hij de volgende avond in Düsseldorf aankomt
merkt hij weinig van de revolutionaire stemming.
Via Essen, Bochum en Dordtmund bereikt hij op
18 februari Berlijn en vindt, net als twee jaar
eerder, een goedkope slaapplaats in het
Männerheim aan de Alexandrinestrasse.
Als hij daags erna naar een linkse bijeenkomst
gaat ziet hij op de Bülowplatz het Karl
Liebknechthaus, het hoofdkwartier van de Duitse
Communisten, waar in plaats van rode vlaggen
en leuzen SA-mannen linkse demonstranten
tegenhouden. Het gebouw is gevorderd door de
nazi’s, het levensgrote portret van Lenin is
verwijderd en in de vitrines hangen nazi-kranten.
Van omstanders hoort hij dat de linkse beweging
is verboden en ziet duizenden armen gestrekt
worden met de uitroep ‘Sieg Heil’ als een
muziekkapel het Horst Wessellied inzet.
Teleurgesteld verlaat Marinus het plein.
De teleurstelling wordt de dagen erna nog groter
als hij merkt dat arbeiders, die hij bezoekt en met
wie hij discussieert in de wijk Neuköln, het geen
goed idee vinden om te gaan demonstreren. Ook
10
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mislukte pogingen bij het steunlokaal, het
raadhuis en het Slot en van hoe hij naar binnen
is geklommen.

Op 21 september 1933 begint het proces tegen
Marinus in het Rijksgerechtshof te Leipzig. Door
de zes maanden cel en sterk vermagerd door
een hongerstaking maakt hij een apathische
indruk. Met gebogen hoofd hoort hij de aanklacht
aan en naarmate het proces vordert zakt het
hoofd steeds dieper naar beneden.
Over zijn houding, maar ook over de oorzaak
van de brand ontstaan allerlei speculaties en
fantastische verhalen. Zo zou hij gedrogeerd zijn
om de rol van bij de brand betrokken nazi’s
buiten beschouwing te houden. Marinus ontkent
dit. Meer voor de hand ligt dat hij door de
verhoren, de eenzame opsluiting en de
hongerstaking psychisch volkomen is ingestort.
Over de rol van Marinus heeft Göring later (bij
het proces van Neurenberg) toegegeven dat de
Rijksdagbrand
geen
nazi-provocatie
was
geweest, maar ‘ein Gottesgeschenk”.

Ondertussen zijn Göring en Hitler bij de Rijksdag
gearriveerd, waar Hitler bij het zien van de
vlammenzee vuurrood wordt en begint te
schreeuwen dat er geen genade meer is, dat wie
hem in de weg staat wordt neergemaaid , dat de
communistische Rijksdagafgevaardigden nog die
nacht moeten worden opgehangen en dat alles
wat met de communisten te maken heeft, moet
worden geblokkeerd en dat er ook voor de
sociaaldemocraten geen pardon meer geldt.
Diezelfde nacht nog wordt het Duitse leger in
paraatheid gebracht. Openbare gebouwen,
spoorwegen, bruggen en grote bedrijven worden
onder bewaking gesteld. Linkse kranten krijgen
een verschijningsverbod. De grenzen gaan dicht
en er komen arrestatieploegen, versterkt men
SA-ers. De noodtoestand wordt afgekondigd en
de reeds aangetaste grondwettige rechten buiten
werking gesteld. Duizenden communisten
worden in die volgende dagen opgepakt. Maar
het Duitse volk komt niet in opstand.
De Duitse politie start direct een onderzoek en
elk detail van Marinus’ verhaal wordt nagetrokken. Over zijn motieven zegt Marinus dat er
in Duitsland een regering is gekomen die de
arbeiders onderdrukt. De Hitleraanhang kan
doen en laten wat ze wil, maar de arbeiders niet.
Bij wijze van protest heeft hij daarom de brand
gesticht, maar ook, zoals hij tegen een Duitse
journalist verklaart, om de oude wereld om te
duwen en de nieuwe wereld sneller te laten
beginnen.
Marinus zegt vanaf het begin dat hij de brand in
zijn eentje heeft gesticht en alle feiten wijzen
daar ook op, maar Hitler en de zijnen hebben er
belang bij om de brand in de schoenen van de
communisten te schuiven om zo de afgekondigde noodtoestand te kunnen rechtvaardigen.
Andersom hebben de communisten er ook
belang bij om de schuld van de brand bij de
nazi’s te leggen. Marinus wordt daarom door hen
geportretteerd als een werktuig van Hitler of, nog
erger, als een nazi-provocateur.
Hierop komt kritiek van enkele radencommunisten, die menen dat de leiding van de
socialisten en communisten bang zijn geworden,
omdat hier de mogelijkheid was gekomen tot een
begin van de proletarische opstand en dat zij dat
gevaar alleen maar af konden wenden door
Marinus voor te stellen als een verrader, als een
provocateur der nazi’s.

Op 23 december wordt Marinus tot de doodstraf
veroordeeld wegens hoogverraad, brandstichting
en poging tot brandstichting met het doel een
opstand te ontketenen.
Een golf van verontwaardiging gaat door Europa,
omdat hij niet volgens de nog altijd geldende
wetten van de Weimarrepubliek (maximale straf
voor brandstichting: acht jaar tuchthuisstraf) is
veroordeeld, maar op grond van een
gelegenheidswet (de zgn. Lex van der Lubbe),
die Hitler c.s. na de brand hadden ingevoerd.
Er wordt geprobeerd de doodstraf om te zetten
in levenslang, maar Marinus weigert zijn
handtekening onder de gratieverzoeken te zetten.
Hij wil niet meer leven.
e
Op 10 januari 1933, drie dagen voor zijn 25
verjaardag, wordt Marinus onthoofd en begraven
op het Südfriedhof van Leipzig.
Op de vraag of Marinus een misdadiger was,
waar de nazi’s hem voor hielden, of een naziprovocateur, zoals de communisten beweerden,
of een politiek idealist, die poogde een opstand
te forceren, lijkt Het antwoord nog het meest in
de buurt van de politiek idealist te liggen.
Marinus was een politiek bewuste, maar ook
enigszins naïeve jongeman, die met verbijstering
constateerde dat de leiders van de communistische en socialistische partijen, alsook de
regeringen van de Duitsland omringende landen,
niet effectief optraden tegen de nazi’s. Hij
voorvoelde de Hitlerbarbarij en de komende
oorlog en deed uit hoop en verzet een
individuele wanhoopsdaad, waarvan hij de
rampzalige gevolgen niet heeft voorzien.
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Veel latere verzetsdaden hebben ook tot
afschuwelijke represailles geleid. De daders
daarvan zijn toch als ‘goede vaderlanders’
bestempeld. In die zin kan Marinus dan ook het
best worden gezien: als goede vaderlander en
verzetsman avant la lettre.

In Leiden wordt zijn nagedachtenis geëerd met
een straatnaam (het van der Lubbehof), een
muurgedicht, een gedenksteentje in de gevel
van Uiterstegracht 56 en een gedenkteken bij de
Morspoort. Een dergelijk gedenkteken staat ook
op zijn graf in Leipzig en bij het Rijksdaggebouw
in Berlijn.

Het heeft in Nederland lang geduurd voor er
eerherstel kwam voor Marinus. In Duitsland
duurde dat nog langer, maar ook daar is Marinus,
in 2007, gerehabiliteerd.

Marinus van der Lubbe, verzetsman avant la
lettre.

Buurtwandeling groot succes!
Marco Mosselman

Op woensdagavond 26 augustus organiseerde de buurtvereniging een buurtwandeling
onder leiding van bouwhistoricus Jan Dröge.
Het weer was goed, de opkomst hoog en de
wandeling zeer interessant. Daarmee was de
buurtwandeling een groot succes.

omdat er meer woonruimte nodig was voor de
alsmaar groeiende bevolking. De middeleeuwse
stad barstte als het ware uit haar voegen.
Vandaar dat werd besloten om de stad in 1611
uit te breiden.
De stadsuitbreiding van 1611 liep van het
Galgewater tot aan de Oude Herengracht. Later
volgden nog meer uitbreidingen. Door de
stadsuitleg werden de oude stadspoorten,
waaronder de oude Blauwe Poort, overbodig. De
Blauwe poort – die op de kop van de
Haarlemmerstraat stond – ontleende zijn naam
aan de gevelbekleding van Belgisch hardsteen,
ookwel ‘blauwe steen’ genoemd. De oude
middeleeuwse poort was pas in 1608 van deze
hardstenen bekleding voorzien, terwijl de gehele
poort door de maatregel van 1611 alweer
overbodig werd! Nu herinnert alleen de naam
van de Blauwpoortsbrug nog aan het bestaan
van de poort.

De aanleiding voor het organiseren van de
buurtwandeling was het 12,5 jarig jubileum van
de Buurtkrant. In de allereerste buurtkrant stond
een uitnodiging voor een buurtwandeling. Dit
inspireerde het bestuur om 12,5 jaar na dato, ter
e
gelegenheid van het verschijnen van de 50
buurtkrant, wederom een buurtwandeling te
organiseren. En zo geschiedde.
Op het aangekondigde tijdstip verzamelden zich
22 buurtbewoners bij de Morspoort. Jan Dröge,
bouwhistoricus van beroep, begon de rondleiding
door uit te leggen dat onze buurt onderdeel is
van de stadsuitbreiding van 1611. Deze
stadsuitbreiding was noodzakelijk geworden

Ruim 20 buurtgenoten luisteren aandachtig naar bouwhistoricus Jan Dröge
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Als eerste keken we tijdens de wandelijk
natuurlijk naar de Morspoort. Deze poort heeft
stijlkenmerken uit het begin van de zeventiende
eeuw, terwijl de poort zelf is gebouwd in 1669.
Waarschijnlijk wilde stadsbouwmeester Willem
van der Helm – die trouwens in onze buurt
geboren zou zijn – de bouwstijl laten aansluiten
bij de bouwperiode van de gehele wijk. De wijk is
namelijk grotendeels tussen 1611 en 1616
bebouwd, omdat bij het uitgeven van de percelen
de verplichting bestond om deze binnen vijf jaar
te bebouwen.
Vervolgens stonden we stil bij molen De Put en
de Stadstimmerwerf. De bekende gevel van de
Stadstimmermanswoning heeft nog een iets
kleiner tweelingbroertje gehad, die aan de
andere kant van de binnenplaats zou hebben
gestaan. Dit was de woning van de Stadssteenhouwer. Het gebouw is waarschijnlijk afgebroken
toen de Morspoortkazerne er werd gebouwd. Op
de timmerwerf werden niet alleen materialen
opgeslagen, maar er werden in de wintermaanden ook veel bouwwerken voorbereid. Op
de werf werden constructies klaargemaakt die in
het voorjaar als bouwpakketten werden
verscheept naar hun definitieve plek in de stad.
Veel van het aan- en afvoer van materialen
gebeurde via het water. Daarom ligt de Stadstimmerwerf ook aan het Galgewater. Tijdens de

wandeling vertelde Dröge nog veel meer
interessante dingen over onze buurt. Onder
meer had hij een oude afbeelding van twee
stellingmolens (‘De Bul’ en ‘De Eendracht’) die
eerder op de plek stonden waar omstreeks 1870
een academisch ziekenhuis verrees. Momenteel
zit in datzelfde gebouw het Museum voor
Volkenkunde. Wat bijna niemand weet, is dat het
monumentale gebouw inmiddels een volledig
betonnen casco heeft; alleen de gevels zijn nog
origineel. Zij staan als een schil om het betonnen
museumgebouw heen. Iets wat de goedkeuring
van dhr. Dröge niet kon wegdragen. Ook
stonden we stil bij de nieuwbouw langs het
Galgewater. Kwa schaal en ontwerp past deze
nieuwbouw erg goed in het straatbeeld, iets wat
over veel andere bouwwerken in de buurt niet
gezegd kan worden, aldus dhr. Dröge.
Niet alleen de bouwhistoricus, maar ook de
aanwezige leden van de buurtvereniging wisten
veel te vertellen over de buurt. Het kwam dan
ook goed uit dat de rondwandeling eindigde in
het gezellige café ‘De Nachtwacht’ van hotel
‘Rembrandt’ aan de Nieuwe Beestenmarkt.
Onder het genot van een drankje en en een
hapje werden veel verhalen uitgewisseld. Al met
al een leuke activiteit en we hopen dat we
hieraan een vervolg kunnen geven!

Nieuwe Leidse lantaarnpaal in recordtijd onthoofd (vervolg)
Frits van der Mark

Inmiddels zijn de bewoners al
wel gewend aan de nieuwe
lantaarnpalen die drie maanden
e
geleden aan de 1 Binnenvestgracht zijn geplaatst. Het lijkt er
op dat nog niet alle vrachtwagenchauffeurs
doorhebben
dat er iets is veranderd.
Sinds juni is het aanzicht van de
Binnenvestgracht veranderd. Zoals
op andere plaatsen in de binnenstad staan ook hier nu de groene
robuuste lantarenpalen met de
karakteristieke kap met het in
koper gevatte glas. ’s Avonds is de
verandering nog groter. Een warm
oranje licht zet straat en huizen in
een mooie gloed.

Jammer genoeg worden deze
veranderingen niet door iedereen opgemerkt. In de vorige
buurtkrant stond het bericht van
de in recordtijd onthoofde
lantarenpaal. Het kan natuurlijk
zijn dat een chauffeur niet weet
dat de huif van zijn vrachtwagen
breder is dan de cabine. Mogelijk
ziet hij niet dat de kap van de
Leidse
lantaarn
een
paar
centimeter breder is dan de voet
van de gietijzeren paal.
Ja, dan gaat het mis…
Maar neem nou de chauffeur
van een vuilniswagen die begin
juli over de Binnenvestgracht
reed. Om een geparkeerde
13
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vrachtwagen te ontwijken reed hij links van de
weg. Eric van het hoekhuis op de Narmstraat
zag dat de lantaarnkap geraakt zou gaan
worden en waarschuwde de chauffeur. Deze
dacht het beter te zien en reed door met als
resultaat opnieuw een onthoofding. Het was de
paal die direct volgt op het slachtoffer van drie
weken daarvoor.

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.

Weer drie weken later. Een vrachtwagen die de
Morschpoort is gepasseerd neemt de bocht naar
de Morsstraat te krap. De kap van de lantaarnpaal naast La Plancha wordt in z’n geheel van
de paal gereden en blijft aan het elektriciteitsnoer ondersteboven een halve meter boven het
wegdek hangen. Met rood/wit lint wordt de kap
een beetje tegen de paal gebonden. Dit derde
ongeval haalt de kolommen van het Leidsch
Dagblad met een foto genomen bij daglicht.
Curieus genoeg gaat het licht van de lantaren ’s
avonds nog steeds gewoon aan. In onze
buurtkrant een foto met het wel zeer bijzonder
beeld bij nacht.

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

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).

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

Morsstraat richting Morschpoort, lantaarnpaal met
afhangende kap bij nacht
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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

