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Terwijl de Sint in Leiden arriveerde, liepen wij
in Bologna tussen de chocoladekramen. Nog
nooit zoveel chocolade bij elkaar gezien als
daar, we vielen met ons neus in het
chocoladefestival dat vier dagen duurde. Daar
kunnen de chocoladeletters van de goed heilig
man niet tegenop. Via ‘streetview’ (Google
maps) kun je tegenwoordig al naar je
bestemming gaan. Je pakt een poppetje op en
die neem je mee naar bijvoorbeeld je
vakantiebestemming. Uiteraard ook gekeken
of we de Kruisstraat met streetview kunnen
bekijken en jawel. Kennelijk is de opname in
de zomer gemaakt, dus ook in de winter staat
onze buurt er zonnig op. Ondanks de vele
regenbuien geniet ik van het naar buiten kijken
want de bomen op de Beestenmarkt zijn zo
mooi verlicht in deze tijd. Ook de verlichting in
de Morsstraat mag er zijn. Wat me wel opviel,
is dat de Haarlemmerstraat al een week
eerder in het licht stond. Een geldkwestie?
Over mooie ‘plaatjes’ gesproken: in de loop
van 2010 gaat de website van de Historische
Haven de lucht in. Ik kan me er al op
verheugen dat een prachtig deel van de Oude
Morsch voor iedereen ontsloten wordt. We
hebben als buurt toch veel te bieden: naast de
historische haven ook Molen De Put en Molen
De Valk (met de onlangs gerestaureerde
molenaarskamer), het museum van Volkenkunde (met het pas geopende historische
gastenverblijf), een van de twee poorten die
Leiden nog rijk is en het huis waar Theo van
Doesburg heeft gewoond met de plaquette in
het wegdek ter herinnering. Overigens is de
overzichtstentoonstelling met werken van
Theo van Doesburg en zijn tijdgenoten nog t/m
3 januari te bekijken in museum De Lakenhal.
Niet in onze buurt, maar toch wel heel dichtbij.

*****
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.
De deadline voor de volgende buurtkrant is
14 maart 2010

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,
geluidsoverlast, etc.) 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

Namens het bestuur wens ik u een goede
Kerst en een prettige jaarwisseling.
Thea Cordess
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Wandelen door de buurt
NOOB

Het is herfst. En ook vandaag is het nat, grauw,
grijs en bewolkt.
Ik kom vanaf mijn werk en kijk bij de Morspoort
de buurt in. Het ziet er wat troosteloos uit
vandaag. Voor mij wordt het wederom duidelijk
dat ons buurtje toch het beste gedijt bij mooi en
zonnig weer. Dan zijn er de terrassen, waar de
mensen van hun drankje en/of hapje, van de zon
en van elkaar genieten. Kinderen spelen buiten,
boten op het water, wandelaars langs het water
en jongeren rondhangend bij molen de Put of op
de Beestenmarkt. Of met en op skateboards
capriolen aan het maken op de trappen van de
catwalk op de Steenstraat.
Hoe anders is het nu.
Fietsers
rijden, ineengedoken, door de
grauwigheid. Zij zijn, net als vele wandelaars,
tegen de regen ingepakt. Ook de groep mensen
(toeristen?) die met een van de Leidse gidsen
meelopen hebben zich met regenkleding en
paraplu’s gewapend tegen de nattigheid.
Ja, die gidsen gaan wel door en blijven fanatiek
al het cultuurhistorische moois wat Leiden, en
ook deze buurt, te bieden heeft aanprijzen en
becommentariëren. Soms heb ik zin om me bij
zo’n groep te voegen en dan te luisteren of het
allemaal wel klopt of om iets nieuws te
ontdekken of om te kijken of ik zo’n gids dan kan
aanvullen. Maar ik heb de stap nog nooit
gewaagd. Wel weet ik dat ik eerst goed moet
luisteren in welke taal de gids praat om niet een
volslagen idiote indruk in bijvoorbeeld het
Italiaans te maken.
Ook vandaag heb ik er geen zin in met dit weer
en loop door. In deze herfstdagen wordt het
steeds eerder donker. Samen met dit weer geeft
de natheid en druilerigheid een bijna sinistere
sfeer in het schijnsel van de straatlantarens. Het
doet me denken aan verhalen en beelden uit
vervlogen tijden. Een beeld van Goeie Mie schiet
me door het hoofd, alhoewel zij niet in deze
buurt heeft gewoond.
Ik peins of mij uit die oude tijd niemand te binnen
schiet, zoals Goeie Mie, die in deze buurt heeft
gewoond, maar ik moet een antwoord schuldig
blijven. Ik zag het al voor me: de Mors…een
ongure buurt…met gespuis in het donker over
straat, schuifelend langs de gevels en schuilend
in portiekjes op weg naar een duister doel, dat
het daglicht niet kan verdragen.

Ja…heel vroeger zal het nog wel erger geweest
zijn. Lijkenpikkers aan het Galgewater of op het
Morsveld net buiten de stad. Maar nu is dat al
niet meer. We hebben verlichting en schone
straten en internetboeven in plaats van struiken/of straatrovers.
En de korter wordende dagen brengen de dagen
van feest en bezinning in het zicht. De eerste
hebben we al gehad. Op 21 november is de
Goedheiligman –traditiegetrouw- met zijn boot,
zijn Pieten en veel cadeautjes via het
Galgewater Leiden binnen komen varen. Er
waren zoals elk jaar weer veel kinderen met (en
soms ook zonder) hun ouders aanwezig om Sint
Nicolaas te verwelkomen. Op de Beestenmarkt
zette Sinterklaas voet aan wal en na een korte
wandeling langs al die mensen besteeg hij zijn
trouwe schimmel om met zijn Pieten op weg te
gaan door de binnenstad naar het Stadhuisplein,
gevolgd door een menigte van kinderen en
ouderen.
Nadat we op 5 (of 6) december Sint’s verjaardag
gevierd hebben, heeft hij stilzwijgend de boot
weer naar huis genomen, met de belofte er
volgend jaar weer te zijn. De winkels hebben de
spullen van de Sint opgeborgen en is er in de
etalages plaats gemaakt voor de spullen van
Kerstmis. Kerstmis…het feest van de geboorte
van de zoon van God; ook wel de verjaardag van
Jezus genoemd in minder vrome kringen.
Kerstmis….het feest van licht in de duisternis,
van warmte en welbehagen in de mensen van
goede wille. Kerstmis…ook het feest van het
gezin of de familie; van samenkomen, eten en
drinken. En van dat laatste tegenwoordig veel.
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Met de ontkerkelijking in Nederland is het accent
meer verschoven van de geboorte van
Jezusviering naar het in familiekring samenkomen en eten en drinken. De middenstand
speelt daar ook elk jaar op in met advertenties
en verlichte etalages om de mensen tot kopen
aan te zetten. De kerstinkopen en kerstmarkten
zijn ingeburgerde begrippen geworden.
Ook hier bij dit feest dringt de commercie zich op,
zoals het dat het hele jaar door bij zo ongeveer
alles doet. De kern van de zaak lijkt dan bijzaak
te worden of te worden verengd tot iets om feest
te vieren.

Nou, behalve dan van de week, toen onze buurt
bijna afgesloten werd door medewerkers van
Dunea, het waterleidingbedrijf. Wat bleek? Er
was een lek in een van de hoofdwaterleidingen,
maar ze wisten niet precies waar, dus moesten
ze her en der waterleidingen afsluiten om te
bepalen waar het lek zat. Zo kwam ik door het
hard spuitende water ook te weten dat er bij de
Morspoort een uitwateringskanaal de singel in is.
Nooit geweten dat die klep in de kademuur
daarvoor was.
Het lek bleek onder de grond bij de inrit naar
onze buurt te zitten, dus die grond open om het
lek te repareren en daardoor beperkte toegang
voor autoverkeer in de buurt. Ook eens keertje
wat rustiger wat verkeer betreft.
Of dat in de toekomst ook nog rustig zal zijn is
maar de vraag. Met name aangaande de komst
van de (tijdelijke) parkeergarage op het
Morspoortparkeerplein.
De
buurtvereniging
Transvaal ziet daar wel problemen van komen
en heeft, als ik het Leidsch dagblad mag geloven,
protest tegen de komst van deze parkeergarage,
ook in tijdelijke vorm, aangetekend. Onduidelijk
is wat de gemeente nu echt van plan is, ondanks
het feit dat het ook nog wel een tijd kan gaan
duren. Dat neemt niet weg dat men daar bij de
gemeente in de tussentijd wel allerlei besluiten
kan gaan nemen inzake de toekomstige situatie,
dus is het wel zaak om het goed in de gaten te
houden, want de komst van zo’n parkeergarage
heeft niet alleen consequenties voor Transvaal,
maar ook voor onze buurt, met name voor de
bereikbaarheid er van.
Maar dat zien we volgend jaar wel weer!

Op het moment dat ik vanaf de Morspoort de
troosteloze buurt inkijk heeft die buurt nog weinig
weg van dat op handen zijnde kerstfeest. In de
Morsstraat hangen drie schilden boven de
winkelstraat, die ‘s avonds ook verlicht zijn. Maar
de schilden hangen te ver uit elkaar om van
echte feestverlichting te spreken. Het benadrukt
eerder de troosteloosheid van deze herfstdag.
Op de Beestenmarkt zijn de bomen nog niet
verlicht en in de Steenstraat hangt helemaal
geen
feestverlichting.
Op
de
Nieuwe
Beestenmarkt zijn de bomen wel verlicht.
Waarom dit onderscheid?
Ik weet het niet. Het blijkt een kwestie van tijd,
want een paar dagen later zijn ook de bomen op
de Beestenmarkt verlicht. Toch nog feest daar.
De Morsstraat moet het met de schamele
panelen doen.
Niet alleen is er aanbod van zaken voor de kerst
in de etalages, maar ook op straat het aanbod
van kerstbomen meteen nadat de Sint was
verdwenen. Ze staan in de verkoop aan de rand
van onze buurt op het Noordeinde, de Turfmarkt
en de Molenwerf. Overal Kerst wat de
(kerst-)klok slaat.
Maar geen kerstmarkt en geen ijsbaan, zoals die
in zoveel steden heden ten dage te vinden zijn.
We hebben er hier in Leiden geen traditie in en
ik vraag me af of we die op moeten gaan
bouwen. De realiteit zegt vooralsnog van niet.
Het lijkt er dus op dat we een rustig opmaat naar
de feestdagen gaan hebben hier in onze buurt.
Iets van vrede op aarde of zo. Er gebeurt niet
zoveel bijzonders en daar kan je ook van
genieten.

Ik wens u vredige, plezierige en zinvolle
feestdagen! Voorzichtig met vuurwerk en met
alcohol en sowieso met elkaar. En een goed
begin van het jaar 2010!
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Historische Haven Leiden viert 25 jarig bestaan
met veel vis, hutspot en muziek
Frits van der Mark

Drie oktober was het natuurlijk feest in de
hele stad. Voor de eigenaren die met hun
klassieke schepen aan het Kort Galgewater
liggen was het extra feest. De Stichting die zij
samen vormen was 25 jaar geleden opgericht.
Dit keer werden in samenwerking met onze
buurtvereniging de festiviteiten voorbereid.
Op de dag zelf waren enkelen al om 7 uur
present om de kramen op de juiste plek te
krijgen en de eerste standhouders op te
vangen.

Hierbij een fotoverslag van de gebeurtenissen.

De Historische Haven had een eigen stand. Hier
werden onder andere de speciaal voor het
jubileum vervaardigde verjaardagskalenders
verkocht. Ook was er verkoop van bier, wijn en
fris. In de loop van de middag ging de wind
steeds verder aantrekken. Om wegwaaien te
voorkomen moesten de tentzeilen van de
marktkramen vastgesjord worden. Het gevaar
zat echter in een klein hoekje. De metalen
deksel van de bierpomp woei het luchtruim in en
raakte Nelleke (Hoop op Behoud) aan het
voorhoofd. Gelukkig liep het niet al te erg af en
kon zij na behandeling haar post achter de
kraam weer betrekken.
Intussen werd er hier en daar al muziek gemaakt.
Visroker Henk Hortensius van het Zuiderzeemuseum speelde, als het met de verkoop van
bokking en paling wat rustiger was, op z’n
trekzak. Een onbekende gitaarspeler vond een
aandachtig gehoor bij de horicakraam. Hij kreeg
zelfs vocale ondersteuning en ritmische
begeleiding van een aantal Rumor leden.
Net als vijf jaar terug bij het 20 jarig bestaan
zong zeemanskoor Rumor di Mare. In twee sets
werden alle facetten van het zeemansleven,
zowel op zee als aan de wal, meerstemmig en in
soms behoorlijke vreemde talen bezongen.
Hierna was het borrel- en hutspottijd. De
windkracht was inmiddels zo sterk dat het risico
bestond dat de hutspot van het bord zou waaien.
Daarom werd besloten om de kramen en banken
in de tuin van de Stadstimmerwerf te plaatsen.
Dankzij vele handen was dit snel gebeurd, en
lieten zo’n 60 personen (scheeps- en
buurtbewoners en Rumorleden) zich de hutspot
met klapstuk goed smaken.

Zoals alle jaren was de stand van het Zuiderzee
Museum Enkhuizen weer present. Er was veel
belangstelling voor de gerookte paling en bokking

Een onbekende gitaarspeler wordt door René (van
Rumor) op de lepels begeleid
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Als het even rustiger was bij de
visverkoop speelde Henk Hortensius
verzoeknummers van kinderen

Het opscheppen van de hutspot door
buurtbewoners

Harry (van de ‘Maatje’) speelt ook
een aardig deuntje weg

Zeemanskoor Rumor di Mare trad twee maal op, er was aardig wat publiek

Gezocht: nieuwe secretaris
Bent u betrokken bij uw woonomgeving? Wilt
u actief zijn voor de buurt? Of vind u het
gewoon leuk om regelmatig met buurtgenoten te praten? Wordt dan de nieuwe
secretaris van de buurtvereniging!

De taken van de secretaris omvatten onder meer
het bijwonen en notuleren van de bestuursvergaderingen; het onderhouden van contacten
met andere instellingen; en het voeren van de
correspondentie van de buurtvereniging. Dit kost
gemiddeld 1 á 2 avonden in de maand.

Na drie jaar stopt Marco Mosselman als
secretaris van de buurtvereniging. Daarom is het
bestuur op zoek naar kandidaten die deze post
willen gaan vervullen. Het is leuk en leerzaam en
u wordt erg betrokken bij het wel en wee van de
buurt waarin u woont.

Voor meer informatie over de taken van de
sectetaris, of om u aan te melden, kunt u contact
opnemen met de huidige secretaris, Marco
Mosselman, op 06 55 33 50 64, of per e-mail op
marcomo@zonnet.nl
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Vierkant in vierkant van Theo van Doesburg op het stationsplein
Over De Stijl valt niet te twisten, wel over smaak
Geertrui Marks

Als er ergens over valt te twisten, is het wel
over smaak. Vierkant in vierkant, het 12
meter hoge plastiek van Theo van Doesburg
staat in een voorlopige uitvoering voor het
station. Voor het eerst is dit ontwerp nu op
ware grootte uitgevoerd.

In de Lakenhal is plaats gemaakt voor deze
vrolijkheid. Dwars door de klassieke deftige
bruine zalen is de uitbundige expositie ingericht.
De Rembrandts zijn zelfs voor de gelegenheid in
de opslag gegaan. Tal van activiteiten – rondleidingen, Dada-optredens, muziektheater, een
studium generale van vijf avonden van de Leidse
universiteit – begeleiden de tentoonstelling.

Op zondag 18 oktober openden de museumdirecteuren van de Lakenhal en Tate Modern in
Londen, Meta Knol en Vicente Todolí, saamhorig
de tentoonstelling ‘Van Doesburg en de internationale avant-garde.’ Een samenwerkingsproject waarin ruim 300 kunstwerken van
ongeveer 80 kunstenaars uit de kring van Van
Doesburg bijeen zijn gebracht. Schilderijen,
plastieken, maquettes, meubels, affiches, films,
tijdschriften en typografie tonen hoe de avantgarde kunstenaars van de jaren 20 elkaar
inspireerden en beïnvloedden.
Theo van Doesburg (1883-1931) was de
drijvende kracht en de spin in het web van de
beweging De Stijl die streefde naar een universele beeldtaal en een samengaan van kunst en
leven. Een gedreven man, een impulsief en
veelzijdig autodidact. In 1917 richtte hij in Leiden
het maandblad De Stijl op, samen met de
Hongaar Vilmos Huszar, Piet Mondriaan, Gerrit
Rietveld, Jan Wils en anderen. De redactie
wisselde regelmatig, maar Van Doesburg bleef
hoofdredacteur zolang het blad bestond, tot zijn
dood in 1931. Het was maar een dun tijdschriftje
met een aantal abonnees dat schommelde
tussen de 100 en 200, maar het drukte al
spoedig een stempel op de Europese avantgarde. Abstracte universele kunst, primaire
kleuren en een verregaande samenwerking
tussen de verschillende kunstuitingen. Vooral
schilderkunst en architectuur zouden harmonieus moeten samengaan. De beweging De Stijl
heeft nauwe banden met Dada, een protestbeweging van kunstenaars tegen de oorlog en
de waanzin van de moderne maatschappij.
Dada-bijeenkomsten waren vrolijk, gek, muzikaal
en experimenteel. Energie, idealisme, optimisme
en een sterk verlangen naar harmonie bond de
kunstenaars die na de Eerste Wereldoorlog aan
een nieuw bewustzijn en aan samenwerking
tussen de volkeren wilden bouwen.

Vierkant in Vierkant
Bij de opening kregen ook het monument en de
gelijknamige stichting Vierkant in Vierkant enige
aandacht. De bouw van de “constructie” was
toen net gestart, nu staat het monument er in
volle glorie. Weliswaar is het nog een voorlopige
versie in hout, maar als de stichting erin slaagt
€ 350.000 bijeen te brengen zal het blijvend
vorm krijgen in beton.
Een 12 meter hoog plastiek naar een ontwerp
van Theo van Doesburg uit 1917, waarmee hij
een tweede prijs won in een wedstrijd voor een
fontein op het stationsplein in Leeuwarden. De
stichting Vierkant in Vierkant zet zich al meer
dan 10 jaar in om het ontwerp in Leiden
uitgevoerd te krijgen als hommage aan een
belangrijke Leidse kunstenaar, maar vooral
omdat het esthetisch en universeel is en goed
zou passen tegen de achtergrond van de
hoogbouw in aanleg die ook door De Stijl is
geïnspireerd.”

Vierkant in Vierkant in aanbouw op het Stationsplein
(foto: Abe vd Werff)

In de beschouwingen over het werk van Theo
van Doesburg is het plastiek Vierkant in Vierkant
niet helemaal onopgemerkt gebleven. Het zou
zelfs “een omslagpunt in zijn werk” vormen,
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aldus een passage in het projectplan voor het
monument van februari 2009, geschreven op
uitnodiging van wethouder De Haan. Het
ontwerp is in 1919 als kleine maquette in
geglazuurd aardewerk uitgevoerd door de firma
Zaalberg. Van Doesburg maakte er in 1923
gebruik van bij een Stijlcursus die hij gaf in het
Bauhaus in Weimar en in hetzelfde jaar werd hij
daar geëxposeerd op een overzichtstentoonstelling. In de jaren 30 is hij jammer genoeg
verloren gegaan.
De ontwerpschetsen waren er niet meer, maar
wel nog twee foto’s, waarop gelukkig alle vier de
zijden te zien waren. Over de uitvoering was
bekend dat de maat van de elementen steeds
een veelvoud van 2.5 centimeter moest zijn en
het materiaal wit beton, in die tijd een nieuw
bouwmateriaal.

gesprekspartner werd. Zijn advies om op basis
van een nieuw ontwerp van het Stationsplein de
precieze plek en de hoogte vast te stellen werd
overgenomen. Er kwam een degelijke begroting
en zo werd duidelijk waar het precies over ging.
De streefdatum van het monument zou de
opening van de tentoonstelling in de Lakenhal
worden. De hele procedure heeft de nodige tijd
gekost en de tentoonstelling naderde.
Omdat het plastiek in beton niet op tijd haalbaar
was, heeft de stichting nu gezorgd voor een
uitvoering in hout op ware grootte. Bedrijven
hebben het materiaal geleverd. De bouwopleiding Rijnland heeft een team leerlingen
ingezet om prefab elementen te bouwen en die
op de stationsweg te monteren. Een team
schilders van De Zijl Bedrijven heeft het
schilderwerk verzorgd. Ron Mittelmeijer heeft
zelf het beton gestort, de bouw van het begin tot
het eind gecoördineerd en zijn eigen bedrijf vier
weken ingezet. Zo kwam, dankzij de inzet van
vele instellingen (subsidies en uitvoering bouw),
bedrijven
(materiële
steun) en
betrokken
Leidenaars de voorlopige uitvoering van het
Kunstwerk Vierkant in Vierkant tot stand.

Theo van Doesburg had geen kinderen. Enig
erfgename is een nicht van zijn vrouw Nelly, de
kunsthistorica Wies van Moorsel, schrijfster van
een biografie van de door haar bewonderde
tante. Zij was getrouwd met Jean Leering,
architect, hoogleraar en directeur van het Van
Abbe museum in Eindhoven. Door Wies beschikte Leering over de volledige documentatie
en maakte in 1968 een reconstructie van
Vierkant in Vierkant. De Leidenaar Ron Mittelmeijer deed in 1998 hetzelfde, kort nadat
officieel de gelijknamige stichting was opgericht
als postuum eerbetoon aan Elly Kerckhoffs,
PvdA-raadslid die zich in 1989 sterk had gemaakt voor een motie om Vierkant in Vierkant op
het stationsplein te realiseren. Leering en Mittelmeijer kwamen door consequent redeneren op
basis van de twee foto’s tot hetzelfde resultaat.
Direct na de oprichting van de stichting Vierkant
in Vierkant zijn er bouwtekeningen gemaakt, is
er een bouwaanvraag ingediend en een
sponsorprogramma opgesteld. Toen strandden
de plannen in de discussies over de inrichting
van het stationsplein. De stichting bleef actief en
alert. In november 2007 nam de gemeenteraad
van Leiden de motie "de STIJL" (GroenLinks,
Posthuma) aan die opnieuw aandrong op de
uitvoering van het ontwerp op korte termijn bij de
herinrichting van het stationsgebied.
Toen een jaar later de eerste plannen voor een
tentoonstelling over Van Doesburg in het najaar
van 2009 bekend werden, kwam de stichting in
actie. Abe van der Werff, adviseur en deskundige op het gebied van kunst in openbare
ruimten, schreef een projectplan waardoor de
stichting voor de gemeente een serieuze

Maquette en de uitvoering van Vierkant in Vierkant in
werkelijke grootte op de achtergrond (foto: Abe vd
Werff)
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Dat het om een voorlopig monument gaat, maakt
dat deskundigen de ruimtelijke consequenties
kunnen bestuderen. Op basis hiervan en van
uitspraken van het publiek, zeker van de
gebruikers van het stationsgebied, zullen de
bestuurders kunnen beslissen over het definitieve monument. Bovendien kunnen potentiële
sponsors al kennis maken met dit kunstwerk dat
de entree van de stad nieuwe allure geeft.
De discussie is al begonnen. In het Leidsch
Dagblad
werden
passanten
geciteerd,
sommigen enthousiast, anderen wat kritisch. De
laatsten willen bloembakken aanbrengen, een
kleurtje, wat versiering. De geschiedenis
herhaalt zich. In 1928 werkte Van Doesburg
twee jaar in Straatsburg aan de interieurs van
een aantal zalen in een oude kazerne, de
Aubette, die verbouwd werd tot uitgaanscentrum.
Kunsthistorici waren laaiend enthousiast. Ze
noemden het resultaat de “Sixtijnse kapel van
het Modernisme” en een “icoon van De Stijl in
Frankrijk”. De Elzassers, gewend aan bruine
brasseries met hertengeweitjes aan de muur,
waren er echter weinig gevoelig voor.
Interieur van de Aubette (Van Doesburg, 1928), een
oude kazerne in Straasburg (foto: John Marks)

Ze vonden het maar koud en ongezellig. In een
brief aan een bevriende architect schreef Van
Doesburg teleurgesteld dat “het publiek in stront
wil leven en in stront mag verrekken” en ook “dat
elk kunstwerk een vernietigende kracht bevat.”
Bij de feestelijke opening van de Aubette-zalen
met de tot in de kleinste details uitgekiende
inrichting, bleek de exploitant slingers te hebben
opgehangen! Al na een paar maanden liet hij de
interieurs ontsieren door schrootjes, kunstbloemen en kleurverlichting.
In zijn dagboek schreef Van Doesburg:
“Scheppen is de meest troostelooze en teleurstellende bezigheid, waarmede God den mensch
gekastijd heeft”. Geruïneerd en teleurgesteld
vertrok hij in 1928 uit Straatsburg naar Parijs,
waar hij de bekende villa Meudon zou bouwen.
In 1931 stierf hij, 48 jaar oud.
Dat er tussen nu en januari 2010 veel treinreizigers de Lakenhal bezoeken, kan geen kwaad.
De kans dat de universele ambitie en de
“vernietigende kracht” van Vierkant in Vierkant
herkend worden en van Doesburg zich niet in
zijn graf hoeft om te draaien neemt toe. De
constructie kan ook “semi-permanent” wel tegen
een stootje. Op veiligheid is niet beknibbeld.
Voorlopig staat er een ruimtelijk wit plastiek op
de as die van het station naar het logo op het
Kort Galgewater loopt. Is het mooi of is het
mooi?

www.vierkantinvierkant.nl
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Meestal zie je ze niet...
Bouke Tuinstra

In de vorige buurtkrant schreef ik over oldtimers
die zich in donkere garages in onze buurt
verborgen houden. Deze keer was ik op bezoek
bij buurtgenoot Pieter Vos in de Narmstraat,
waar een wel heel bijzonder exemplaar in de
garage staat te glimmen.

gemaakt. Zo maakte hij deel uit van het support
team van de racestal van een Nederlands
kledingmerk. Met drie klassieke Porsches
hebben grote namen uit de autowereld als Ben
Pon, Allard Kalff en Gijs van Lennep de 1600 km
lange Mille Miglia gereden, de zwaarste
straatralley voor klassiekers. Pieter reed er
achteraan met een bus vol gereedschap en
reserveonderdelen.
Voordeel
van
deze
constructie was dat de vaak (zeer) kostbare
onderdelen door de sponsor werden bekostigd.
Nadeel was dat zijn eigen wagenpark er
enigszins onder leed. Want na een dag sleutelen
voor de baas ga je niet snel ‘s avonds ook nog
eens onder je eigen auto liggen. Sinds enkele
jaren heeft Pieter weer een ‘kantoorbaan’ en dus
ook weer tijd voor zijn auto’s.

Hoewel Pieter geen technische opleiding heeft
gevolgd kruipt het bloed waar het niet gaan kan.
Via
een
schoolvriendje
wiens
vader
garagehouder was en waar ‘s avonds gesleuteld
kon worden, ontwikkelde zich een passie voor
auto’s. In contrast met zijn tamelijk imponerende
gestalte richtte die zich in eerste instantie op één
van de kleinste productieauto’s ooit: de Mini. In
de loop der jaren werden er diverse
(tweedehands) exemplaren aangeschaft en ook
zelf geïmporteerd, waaronder één van de eerste
die van de productielijn rolden. Na verloop van
tijd werd er ook geracet op het circuit in zelf
opgeknapte en geprepareerde Mini’s. Aangezien
er bij elke race wel iets stuk gaat, was dat een
uitstekende kans om ruime ervaring op te doen
met repareren en raceklaar maken van auto’s.

Het huis dat Pieter sinds een twee jaar bewoont
heeft dan ook niet toevallig op de
benedenverdieping een ruime garage, met
plaats voor twee auto’s en een werkbank. Bij
mijn bezoek staat achterin een TVR (een Brits
sportautomerk) uit de jaren ’70 die voor een
vriendin voor races wordt geprepareerd. Het
pronkstuk staat vooraan te glimmen: de Allard
type L.

Later heeft hij nog enige tijd van het oplappen
van klassieke raceauto’s zijn beroep van
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Nu heeft u waarschijnlijk nooit van dat merk
gehoord, en als ik eerlijk ben had ik dat ook niet.
Zoals de sierlijke lijn van de wielkasten
suggereert, liggen de wortels van deze auto in
de periode voor de Tweede Wereldoorlog.
Oprichter, naamgever en hoofdontwerper van
het merk Sydney Allard was in zijn tijd een
bekende autoracer. Voor de races ontwierp hij
zijn eigen auto’s, samengesteld uit onderdelen
van de grote merken uit die tijd, met name Ford.
De auto’s werden ik kleine series gemaakt en
verkocht aan liefhebbers. Een grote vlucht heeft
de productie nooit genomen. Er zijn niet meer
dan 2000 auto’s van dit merk gebouwd tussen
1937 en 1966.

moest naar de circuits vervoerd worden. Na een
ongeluk is de dame gestopt met de racerij en
zodoende kwam de auto op de markt. Pieter
heeft er eerst een paar jaar klassiekerraces mee
gereden, onder andere de Tulpenrally in 1998.
Daarna heeft de Allard een poos stilgestaan; de
afgelopen jaren is hij volledig gerestaureerd.
De bijnaam van de auto is Rastus en hier zit
uiteraard een verhaal aan vast. Naar verluid was
e
een eerdere eigenaar een soldaat die in de 2
wereldoorlog had gevochten. Een van zijn
strijdmakkers was een zwarte man stond bekend
onder de (overigens denigrerende) naam Rastus.
Deze was in de strijd gesneuveld en als
eerbetoon heeft de eigenaar de wagen, die
oorspronkelijk wit was, zwart gespoten en
vernoemd naar zijn overleden kameraad. Geen
van de latere eigenaars heeft het over zijn hart
kunnen verkrijgen om de auto in een andere
kleur over te laten spuiten.

De type L, een cabriolet met ruimte voor vier
personen, werd in gebouwd in 1947. In deze
periode was er in Engeland een groot tekort aan
grondstoffen. Wat er echter in overvloed
aanwezig was, waren allerlei reserveonderdelen
die door de Amerikanen waren aangevoerd voor
de legers in Europa. Allard maakte daarom van
veel van deze overgebleven onderdelen gebruik.
Daarnaast benutte hij wat te vinden was:
aluminium, hout en desnoods waterleidingbuizen.
De onafhankelijke voorwielophanging maakte hij
door een starre as van een Ford door te zagen
en scharnierend op te hangen. De Ford V8
motor drijft de achterwielen aan en is achter de
voorwielen geplaatst. De voorste meter van de
indrukwekkende neus is dus vrijwel leeg!
Doordat de motor relatief ver naar achteren ligt
heeft de auto een zeer voorspelbare wegligging.
Je kunt er dus heel fijn in racen en door bochten
driften zonder dat je het risico loopt dat je
plotseling achterstevoren in de grindbak staat (of
erger).

Het aantrekkelijke van dit type auto is voor Pieter
de combinatie van een Engels ontwerp met
Amerikaanse techniek. Het Engelse ontwerp
staat voor een (relatief) lichte constructie, de
Amerikaanse motor geeft betrouwbaarheid.
Zoals Pieter uit zijn ervaring met de Mini weet:
Engels ontwerp is elegant en bij vlagen geniaal,
maar ook berucht om zijn storingsgevoeligheid.
De techniek van de Allard is relatief eenvoudig
wat het onderhoud vergemakkelijkt. Hoewel de
wagen er erg chique uitziet, valt de waarde nogal
mee: niet veel meer dan de prijs van een
doorsnee middenklasser. Er wordt er echter
zelden een aangeboden: van dit type zijn er
slechts 171 gebouwd, waarvan er nog maar 30
over zijn. In Nederland zijn er drie, waarvan er
dus een onderdak heeft gevonden in de
Narmstraat.

De oude legervoorraden zijn overigens nog
steeds niet op: er is in Engeland nog een
magazijn waar deze stokoude maar ongebruikte
motoren staan opgeslagen. De motor van deze
auto is oorspronkelijk gebouwd voor een
rupspantservoertuig maar is jaren geleden
‘nieuw’ uit het krat in de auto gekomen. En zo
staat er nog een ‘nieuwe’ in reserve voor als
deze het mocht begeven.
Pieter heeft de auto 12 jaar geleden in Engeland
gekocht van een oudere dame die hem als
dagelijkse auto gebruikte. De wagen was zelfs
voorzien van een trekhaak omdat er een trailer
achter moest. Daarop stond namelijk ook een
Allard maar dan een in een raceuitvoering en die
9
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De auto ligt enigszins uit elkaar omdat de
versnellingsbak het begeven heeft. Op de
werkbank liggen diverse tandwielen met
afgebroken tanden. De achterwielophanging ligt
op de vloer, met daarnaast een indrukwekkende
bladveer. Op de werkbank liggen brokstukken
van tandwielen. Met een oude auto is er altijd
werk aan de winkel!

Dit is het tweede artikel in wat nu toch echt een
serie dreigt te gaan worden. Verbergt u (of uw
buurman of –vrouw) ook een oldtimer in de
garage en vindt u het leuk om hierover wat te
vertellen, dan kunt u een e-mail sturen naar
bouke_1@zonnet.nl.

Van quarantainegebouw tot vergader- en gastenverblijf
Frits van der Mark

In de achtertuin van het Museum van
Volkenkunde staat een gebouw dat onlangs
na een grondige renovatie opnieuw in gebruik werd genomen. Oorspronkelijk werden
hier Leidenaren met een besmettelijke ziekte
verpleegd. Nu is de begane grond een
prachtige vergaderlocatie en kunnen op de
bovenverdieping buitenlandse gastmedewerkers van het museum logeren.

bevinden zich een grote en een klein ruimte die
volledig uitgerust zijn voor vergaderingen,
cursussen of workshops voor groepen van 15 tot
30 personen. Daarnaast wordt deze verdieping
ook verhuurt voor recepties, feesten en zelfs als
trouwlocatie. Het gastenverblijf op de bovenverdieping bestaat uit vier eenpersoonskamers
en een tweepersoonskamer, allen met eigen
badkamer, tv en internet en een grote gemeenschappelijke woonkeuken.
Alle ruimten zijn licht en hoog, de ongeschilderde balken van het houtskelet lopen overal in
het zicht. Opvallend is de centrale gang die over
de lengterichting over de bovenverdieping loopt.
Deze krijgt via de daklichtopbouw prachtig
daglicht binnen. De kamers zijn genoemd naar
de continenten Azië, Afrika, Amerika, Europa en
Australië en zijn stijlvol ingericht.

In 1873 opende het eerste als zodanig gebouwde Academisch Ziekenhuis in Leiden. Het was
gelegen tussen de Morssingel, Steenstraat en
1e Binnenvestgracht. Direct na de ingebruikname was het ziekenhuis al te klein. Er werden
daarom drie paviljoens in de tuin gebouwd waar,
in gietijzeren bedden patiënten met besmettelijk
ziekten werden verpleegd. Na de verhuizing van
het Academisch Ziekhuis naar een nieuwe
locatie achter het station, werden twee van de
barakken gesloopt. In die periode had het
Museum voor Volkenkunde inmiddels haar intrek
genomen in het grootste deel van de ziekenhuisvertrekken. De overgebleven barak kreeg een
houten verdieping en werd gebruikt als een
dubbele dienstwoning. Na de jaren zestig werd
het gebouw voor allerlei doeleinden gebruikt, zo
was de bibliotheek er gevestigd en werd er van
alles opgeslagen.
Ruim twee jaar geleden is de renovatie en
verbouwing van het voormalige quarantainegebouw begonnen. Het volledige dak, de
daklichtopbouw, schoorstenen en dakbedekking
werden vernieuwd. Vervolgens werden waar
nodig kozijnen en dorpels vervangen. Ook de
binnenzijde werd grondig aangepakt. Na de
officiële opening op 12 november door directeur
Steven Engelsman kregen de genodigden een
rondleiding. Op de begane grond van het
Paviljoen, zoals het nu genoemd wordt,

Het Paviljoen in de tuin van Volkenkunde
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Directeur Steven Engelsman vertelde dat de
eerste gasten van het museum, drie nonnen uit
Bhutan die in verband met een tentoonstelling
een aantal dagen in Leiden waren, zeer
tevreden waren over de kamers. Tijdens de dag
van
de
opening
logeerde
er
een
gastmedewerker uit Indonesië met zijn vrouw en
twee kleine kinderen. De kamers kunnen ook
door andere Leidse musea of de Universiteit
voor gastmedewerkers of koeriers gebruikt
worden.

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.

Zitgedeelte van de gezamenlijke eetkeuken

Als speciale gasten waren tijdens de opening de
heer en mevrouw Straathof aanwezig. Aad en
zijn jongere zus Ineke hebben als kind in het
gebouw gewoond. Hun vader werkte voor
Volkenkunde tussen 1938 en 1964 als stoker en
metaalbewerker. Het gezin woonde op de
begane grond van het paviljoen. Ik sprak beide
over hun herinneringen aan die periode. Aad
schreef enige jaren geleden een verhaal over
zijn jeugd in en om het museum, een prachtig
tijdsbeeld. In de volgende aflevering van de
buurtkrant kom ik hier op terug.

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

Het bestuur van de buurtvereniging vergadert
regelmatig. 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).

De buurtvereniging wenst u

Gastenkamer op de 1ste verdieping

een gelukkig nieuwjaar
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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

