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BUURTBORREL
11 oktober
20.00 – 22.00 uur
bij Lemmy’s Café
Morsstraat 24
iedereen is van harte welkom
voor leden is het
eerste drankje gratis
Tot dan!

Sponsors van buurtvereniging 'De Put in de Oude Morsch'
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naam

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

straat

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

postcode .......................................... :

U kunt dit strookje inleveren bij Nel Hansen,
Narmstraat 29. U krijgt dan een factuur thuis
gestuurd.
U kunt ook € 5 overmaken op giro 6217680,
t.n.v. Buurtvereniging 'De Put in de Oude
Morsch', Narmstraat 29, 2312 BD Leiden.
Vermeldt dan wel graag uw naam en adres.

Dank u wel!
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Colofon

Van de

De Put in de Oude Morsch is een uitgave van
buurtvereniging “De Put in de Oude Morsch”

voorzitter

Redactie: Thea Cordess, Nel Hansen
Opmaak: Nel Hansen
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.

We zijn op zoek naar een buurtbewoner die de
buurtkrant wil opmaken. Marco Mosselman,
onze vorige secretaris maar ook degene die
de buurtkrant in elkaar zette, is verhuisd.
Het gaat om vier buurtkranten per jaar die - via
Word - met een al door Marco gemaakt
stramien, opgemaakt moeten worden. Nel
Hansen geeft graag nadere informatie.

*****

We hebben als bestuur subsidie aan de
gemeente gevraagd om de boten in de
historische haven weer van lichtjes te
voorzien. Dit gaat via de districtsraad. De
gebruikte gloeilampen kunnen niet meer
vervangen worden, er moet over gegaan
worden op LED lampjes. De aanschaf daarvan
is echter behoorlijk prijzig. Samen met het
bestuur van de stichting historische haven
doen we ons best om dit mooie stukje Leiden
aantrekkelijk te houden.

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
13 december 2010

Over lichtjes gesproken, ons huis wordt sinds
een week prachtig verlicht door mooie oude
lantaarnpalen. Het uwe ook? Tijdelijk is de
buurt zelfs overbelicht omdat de „oude‟
(moderne) lantaarnpalen er nog hangen.

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

Zoals elk jaar was de buurtbarbecue ook dit
jaar weer goed bezocht. We boften met het
weer, er was een enorm gevarieerd aanbod
aan eten en drinken en de organisatie was ook
weer prima. Gosse en Martin, dank jullie wel!

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

De bestuursvergaderingen zijn openbaar. Er
hebben de laatste twee vergaderingen
spontaan buurtbewoners mee vergaderd. Dat
stellen we zeer op prijs. Voor data:
nielsmenken@hetnet.nl.

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

Thea Cordess
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Kamer-Raad gaat verhuizen
Nel Hansen & Frits van der Mark

Het zal iedereen in de buurt zijn opgevallen
dat het pand van de voormalige Apotheek
Ruyst flink onderhanden wordt genomen.
We waren in de gelegenheid om binnen
even een kijkje te nemen. Onze rondleider
vertelde dat er in het totaal zes appartementen worden gemaakt. Binnen is alles
vernieuwd en de verbouwing is met hoge
perfectie uitgevoerd. Ieder appartement
heeft een eigen keuken en badkamer. In de
overgang van het voor- naar het achterhuis
zijn twee terrassen gerealiseerd. Vooral het
uitzicht van de bovenste verdieping aan de
Steenstraat is prachtig.

De huidige eigenaar van Kamer-Raad is
Berry Ouwehand. Voordat hij in 2002 in de
Narmstraat startte, is hij een flink aantal
verschillende richtingen werkzaam geweest.
Hij begon bij zijn vader in de installatietechniek, werkte een tijd in de horeca
waaronder ook op de internationale treinen
en was ondermeer onderaannemer voor het
plaatsten van open haarden. Op een dag
hoorde hij dat de Kamer-Raad te koop stond.
Hij won informatie in, draaide een tijdje proef
en werd dus inmiddels 8 jaar geleden
officieel eigenaar. Echt iets wat hem op het
lijf is geschreven, de bemiddeling van kamers en appartementen voor de verhuur.
Studenten en werkende jongeren kunnen bij
de Kamer-Raad inschrijven voor een kamer
of een appartement. Eigenaren van panden
kunnen ruimten te huur aanbieden. De
nieuwe locatie aan de Steenstraat lijkt erg
geschikt. Kamer-Raad kan best meer
klanten gebruiken en Berry vertelt dat hij
eens het aantal passanten op de
Steenstraat telde. Zelfs op een regenachtige
dag bleken dat er meer dan 30 per minuut te
zijn!
De ingang zal dan ook aan de
Steenstraatkant zijn. De inrichting van de
nieuwe ruimte wordt strak en licht, met wit
hoogglans meubilair. Berry vertelt dat de
huidige ruimte aan de Narmstraat inmiddels
is verkocht en (uiteraard via Kamer-Raad !)
te huur wordt aangeboden. Na de verhuizing
zal de Kamer-Raad een nieuwe huisstijl en
logo gaan voeren. Als primeur kregen we
alvast een voorproefje van het logo mee.

Uitzicht van het appartement op de tweede verdieping aan de
Steenstraat.

De eindoplevering van het geheel zal
waarschijnlijk eind oktober zijn, de
verbouwing zal dan ongeveer negen
maanden hebben geduurd. Alle appartementen (prijsklasse tussen de 200 en 310
duizend) zijn inmiddels verkocht, één is er
zelfs al bewoond.
Kamer-Raad gaat gebruik maken van de
begane grond aan de Steenstraatzijde van
het complex. Wat niet veel buurtbewoners
zullen weten is dat de Kamer-Raad al 25
jaar bestaat. Al die tijd is het in hetzelfde
pand in de Narmstraat nummer 3 gehuisvest.
Dat gaat nu dus veranderen.
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Nieuwe bedrijven in een oude buurt
Geertrui Marks

In onze buurt is het een komen en gaan van
steeds weer nieuwe winkels, eethuisjes en
andere bedrijfjes. Sommige vinden hier hun
plek en schieten wortel. In het buurtblad van
juli 2010 besteedde Nel Hansen aandacht
aan Asia2GO, het Vietnamese eethuisje op
de hoek Morsstraat-Smidssteeg. Hieronder
staat een stukje over de kapsalon Hip Haar
van Azad Sabri uit Irak. In de volgende
nummers willen we artikeltjes wijden aan de
computerwinkel en het echte Indonesische
afhaalrestaurant, beide op de Steenstraat.
Het gaat om zaken waar wij ons thuis
voelen omdat we er goede ervaringen
hebben opgedaan en die we graag onder de
aandacht van onze buurtgenoten brengen.
Tips zijn van harte welkom. Meld ze bij
nel.hansen@planet.nl en de redactie zal
zorgen voor een interview met foto.
Kapsalon Hip Haar
Het proberen waard
In 1998 ontvluchtte Sabri het regime van
Sadam Hoessein in het mooie land Irak. Hij
was 25 jaar, had administratie en
boekhouding gestudeerd in Bagdad, een
studie die hij niet zelf had gekozen. De staat
bepaalde de studiekeuze en het enige
alternatief was militaire dienst. Na de studie
liep Sabri stage bij een bedrijf in het
Koerdense Noorden van Irak en werkte ook
daar als kapper. Toen hij zag dat er in zijn
land voor hem geen toekomst kon zijn,
vertrok hij naar Nederland, alleen. Hij werd
er opgevangen in het centrum voor
vluchtelingen in Gilze-Rijen, waar hij al in de
eerste week van zijn verblijf Nederlands
begon te leren. Van Brabant verhuisde hij
naar
Drenthe,
weer
naar
een
vluchtelingenkamp. Daarna kwam hij in
Leiden, waar hij nog anderhalf jaar naar
school ging. Zijn hoop was een eigen zaak
te beginnen.

In de Steenstraat, op nummer 23, drijft Azad
Sabri vanaf 1 januari 2008 zijn kapperszaak
Hip Haar. De naam en de belettering op de
ruit doen vermoeden dat het om een trendy
zaak gaat. Hip Haar, met de verwijzing naar
Hip Hop, mikt op de leeftijdsgroep tussen 10
en 30 jaar, maar in de praktijk is de
klantenkring een stuk uitgebreider: alle
leeftijden en alle culturen. Multicultureel op
zijn best.
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Toen er in de Steenstraat een kapsalon
vrijkwam, besloot Sabri het pand te huren
en een nieuwe zaak met een nieuwe naam
te starten. Dat is gelukt. Al tweeënhalf jaar is
het er druk. De vier stoelen zijn bijna
voortdurend bezet en er zit meestal wel
iemand op de bank. Of hij op zijn beurt
wacht of voor de gezelligheid langskomt, is
niet altijd duidelijk. Sommigen halen zelf
koffie of thee in het keukentje achter de
zaak. Ze zijn er thuis. De studenten die
boven wonen lopen langs. Er wordt
Nederlands, Koerdisch, Engels en Arabisch
gesproken. De telefoon gaat geregeld, maar
de stemming blijft ontspannen. „Het is druk
nu, probeer het later nog eens, om een
uurtje of vier‟. Je kunt een afspraak maken,
Maar je kunt het net zo goed laten. Je komt

toch wel aan de beurt en dan krijg jij alle tijd
en aandacht, van Sabri zelf of van zijn
personeel.
Kapper is een vrij beroep, iedereen kan een
zaak beginnen, ook zonder diploma. Het
aantal kapperszaken in de binnenstad rijst
dan ook de pan uit. De prijzen zijn sterk
concurrerend. Hip Haar is in verhouding tot
autochtone kappers niet duur, maar zit qua
prijs wel aan de bovenkant van de
allochtone kappers. Het personeel is dan
ook gediplomeerd, het aanbod is volledig,
de producten zijn van goede kwaliteit, de
scharen en messen zijn scherp en wat het
belangrijkste is: Sabri oefent zijn beroep uit
met passie. Het mooi maken van een
gezicht, dat is geweldig werk, zegt hij.

Wandelen door de buurt

NOOB

De buurtkrant verschijnt vier keer per jaar en
wordt huis aan huis in de buurt verspreid. Zo
zou het ook in de colofon van de buurtkrant
moeten staan, want zo is dat afgesproken in
het bestuur. Maar dat staat er dus niet
(tenzij de redactie met ingang van dit
nummer het colofon heeft aangepast).
Nou ja…daar gaat het mij niet om. Waar het
mij wel om gaat is dat de verschijningsfrequentie van vier keer per jaar maakt dat
de actualiteit meestal bij het uitkomen van
de krant al achterhaald is.
En van „meestal‟ kan je eigenlijk wel „altijd‟
maken, want tussen de deadline voor de
kopij en de verschijningsdatum zitten
minimaal twee weken. Mijn pogingen om in
deze stukjes enigszins actueel te zijn
hebben zodoende bij voorbaat al geen kans
van slagen.
Zo had ik mijn stukje voor de vorige
buurtkrant ruim voor de deadline ingeleverd
(in verband met een ruime week
afwezigheid) en laat nou op de dag dat ik
ben weggegaan bekend worden dat de
Raad van Staten de bouw van de

Morspoortgarage stil heeft laten leggen voor
de periode van drie maanden. Dit in verband
met tijd die nodig was voor meer onderzoek,
o.a. naar de gevolgen voor het milieu door
het meerdere autoverkeer. Dat kon ik dus
mooi niet meer in mijn stukje opnemen en,
toen ik weer terug was, was het alweer
ontdaan van zijn actualiteit en nu eigenlijk
nog meer. Alhoewel….we zijn nu bijna drie
maanden verder en ik heb (nog) niks
gehoord of gelezen over hoe het er nu voor
staat noch wat de uitkomsten zijn van het
nieuwe onderzoek. Dus ook niet of er verder
gegaan mag worden met de bouw van de
Morspoortgarage. Dan zouden in eerste
instantie een aantal zeer mooie hoge
populieren moeten sneuvelen. Op zich al
een reden om geen garage daar neer te
zetten, vind ik.
Voor onze buurt hoop ik maar dat het idee
van éénrichtingsverkeer op de Morsweg,
wat gekoppeld zit aan het verrijzen van de
Morspoortgarage,
niet uitgevoerd zal
worden, want dat betekent dat je met de
auto enorm moet omrijden als je de buurt in
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hetzij de buurt uit wilt. En dat komt nou weer
niet ten goede aan het zuiniger omgaan met
uitlaatgassen. Ik ben dus benieuwd.
In het Leidsch Dagblad krant heeft u er al
over kunnen lezen. Er zijn plannen voor een
stadsstrand aan het Kort Galgewater.
Althans …..het stadslab heeft een idee
daarvoor ontwikkeld. Niet lang daarna was
er een reactie in het Leidsch Dagblad (27
juli jl.) waarin het stadsstrand in het
Galgewater als een ogelukkig plan werd
gekenmerkt door Eep Francken.
Ik heb het plan gezien, gelezen en
aangehoord en ben het met Eep eens dat
het plan van een stadsstrand geen gek idee
is, maar niet aan het Kort Galgewater. Er is
daar al genoeg overlast en lawaai, als ik de
bewoners mag geloven, en is er helemaal
geen behoefte aan nog meer drukte voor de
deur. Bovendien ligt het op een route, zoals
Eep stelt, waar langs nogal wat toeristen
langs de Historische Haven richting molen
de Put en het geboortehuis van Rembrandt
trekken. Een stadsstrand past niet in die
sfeer. Mijn voorstel zou zijn, als er toch
zonodig een stadsstrand moet komen, om
die dan aan te leggen bij het parkje bij de
voormalige zeevaartschool aan de overkant.
Daar is dan ook een mooi terras op de kant
te maken en heeft bijna niemand er last van.
Maar misschien moeten we het sowieso
helemaal niet doen, want wie zit er nou op
een stadsstrand te wachten? Ik in ieder
geval niet. Op dit moment is het trouwens
niet erg gezond om in het Galgewater te
gaan zwemmen. In opdracht van het
Hoogheem-raadschap
(of
toch
de
gemeente?) wordt het Galgewater op dit
moment uitgebaggerd. Een heleboel zwarte
smurrie wordt van de bodem gehaald en
daar steekt van alles uit (of: in, als u dat
wilt): stokken, winkelwagentjes, fietsen,
dranghekken en natuurlijk de nodige
waterplanten met wortel en al, om over al de
kleine dingen maar te zwijgen. Het water
kleurt dan behoorlijk zwart en ook komt er
een laag van naar de bodem gezakte olie
boven drijven, wat dan wer met zeepsop
gepoogd wordt naar beneden te laten

zakken. En daar moet dan in gezwommen
worden?
Spectaculair was dat op de hoek van het
Kort Galgewater
het „lijk‟ van een
Volkswagen Kever boven water werd
gehaald. Op het moment dat dat gebeurde
viel het nummerbord weer terug in het water.
Ik heb geen idee of dat nog boven water
gekomen is. De politie is overigens wel
langs geweest om zich van deze vondst op
de hoogte te stellen.
Het Museum van Volkenkunde heeft deze
zomer het nodige gedaan om de aandacht
op zich gericht te krijgen. Een grote Tipi in
de tuin en Maori ‟s die panelen voor een
botenhuis aan het beitelen waren. Ik heb
nog even gezocht of ik heet botenhuis
buirten kon vinden, maar ik heb die niet
gevonden. De Tipi was wat gemakkelijker te
vinden en ook toegankelijk voor het publiek.
Misschien dat u er nog een kijkje kunt gaan
nemen.
Als laatste kan ik iets melden over
verlichting. Na de 1e Binnenvestgracht zijn
nu ook de Narmstraat en de Kruisstraat
voorzien van de Leidsche Lantaarn met het
bekende oranje licht. Op deze manier is er
eenheid gekomen in de verlichting in het
deel van onze buurt dat ligt tussen het
Galgewater,
Steenstraat
en
de
1e
Binnenvestgracht. Nog niet alle lampen
schijnen er te zijn. Er komen nog lampen
aan de wand en zolang staat er hier en daar
nog een modern licht tussendoor te schijnen,
maar ook dat zal verleden tijd worden, heb
ik begrepen.
Daarnaast is de Stichting Historische Haven
Leiden samen met de buurtvereniging bezig
om de verlichting van de historische
schepen aan te passen aan de eisen van de
tijd nu de productie van gewone
gloeilampen is gestaakt. De bedoeling is om
er LED-lampen voor in de plaats te krijgen.
Hopelijk, als dat op korte termijn zou lukken,
kunnen we de komende feestdagen in
november en december mogelijk al van dat
nieuwe licht genieten. Het zal geen knalwit,
maar warm licht zijn. Iedereen een fijne
drie-oktoberviering
gewenst!
Molenaarszoon
geboren
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Molenaarszoon geboren
Frits van der Mark

Het was half augustus, de wieken van
molen de Put stonden in de vreugdestand.
Wat viel er te vieren? Van een afstand was
ook te zien dat er iets bovenaan in de
hoogste wiek hing. Bij nader inspectie bleek
het een ooievaar en de Leidse vlag. De
rede: Philip Pijnaken, de vaste molenaar
van molen de Put en zijn vrouw Nanda van
der Berg hebben een zoon gekregen! Zijn
naam is Lars en de makers van de
Buurtkrant feliciteren hierbij de ouders.
Misschien zal Lars ooit in de sporen van zijn
vader treden. Voorlopig is Philip druk met de
opleiding van wat oudere kandidaat
molenaars. Op een mooie zaterdagochtend
begin september zag ik hem met leerling
Marije. Zoals op de foto‟s is te zien, gaat het
haar goed af. Samen met Lars als kandidaat
voor de lange termijn lijkt de toekomst van
molen de Put prima in orde!

Leerling-molenaar aan het werk

Leerlingmolenaar Marije aan het werk

De wieken van molen de Put staan in de vreugde stand.
In de wiek een ooievaar met baby en de Leidse vlag.
(foto P. Pijnaken)

Het zeil wordt aangeslagen
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Het Academisch Ziekenhuis aan de 1e Binnenvestgracht

Frits van der Mark

In eerdere bijdragen schreef ik over de
vroege periode van het Museum van
Volkenkunde. De huisvesting van het
museum was natuurlijk oorspronkelijk
gebouwd voor het eerste Academische
Ziekenhuis van Leiden. In deze bijdrage
zal ik in vleugelvlucht het ontstaan van
het ziekenhuis en het gebruik ervan
bespreken.
Opname vanaf de hoek Morssingel. Rechts de westvleugel
van het ziekenhuis; de drie bogen met donkere achtergrond
vormen de open galerij die de afdeling voor besmettelijk
zieken (geheel rechts) afscheid van de rest van het zieken
huis(RAL).

De aanloop naar een nieuw ziekenhuis
Sinds 1818 werd het klinisch onderwijs
gegeven in het voormalige Waalse Wees- en
Oudeliedenhuis aan de Oude Vest. Na allerlei
verwikkelingen tussen rijk (universiteit) en
gemeente kwam er in 1865 een definitieve
regeling voor de bouw van een nieuw ziekenhuis
tot stand.
Deze bestond uit de volgende punten:
1. Het bestaande Nosocomium Academicum

aan de Oude Vest blijft eigendom van de
gemeente Leiden.
2. De gemeente Leiden staat een strook grond
op de vestwal tussen de Binnenvestgracht en de
stadssingel
en
de
Morschen
de
Rijnsburgerpoort voor de bouw van
een nieuw Academisch Ziekenhuis.
3. De gemeente Leiden betaalt het rijk na de
ingebruikname van het ziekenhuis een bedrag
van 125.000 gulden.
4. De gemeente Leiden krijgt het recht om de
stads zieke armen in het Academisch Ziekenhuis
te laten verplegen voor een bedrag van 0.50
gulden per dag.
5. Het beheer van het ziekenhuis is geheel in
handen van het Rijk.Hiermee kwam een eind
aan de traditionele band tussen de stad Leiden
en het Rijk cq. de universiteit. Het ziekenhuis
werd formeel een rijksinstelling en de
hoofddoelstelling was dat het in de eerste plaats
ten dienste zou staan van het onderwijs van de
medische faculteit. Interne geneeskunde,
heelkunde en verloskunde waren de vakken
waarin praktisch onderwijs werd gegeven.

De bouw van het ziekenhuis (1867-71)
Op de stadswal tussen de Mors- en
Rijnsburgerpoort stonden van oudsher twee
molens. In 1865 waren dat twee stenen
stellingmolens (zeer vergelijkbaar met de molen
de Valk), de Bul en de Eendragt. Aan de kant
van de Morspoort was het terrein in gebruik bij

Op het bastion (bolwerk) stonden de molen de Bul (onder) en
de Eendragt (boven). Plattegrond van de vestwal tussen Morsen Rijnsburgerpoort, detail van de kaart van van Campen
(1850).
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het plaatselijke garnizoen, aan de westzijde was
de stadswal ingericht als plantsoen .
De molens werden in 1865 voor een bedrag van
14.600 gulden door het College van Curatoren
gekocht en afgebroken. Bij de egalisatie van de
stadswallen werd de vrijgekomen grond gebruikt
voor het aanplempen van de singelgracht aan
beide zijden van het voormalige bastion.
De architect voor de Koninklijke paleizen
H.F.G.N. Camp werd gevraagd een bouwplan op
te stellen. Camp was niet onbekend in leiden.
Eerder had hij de Sterrenwacht aan de
Kaiserstraat ontworpen en ook het Kamerling
Onneslaboratorium staat op zijn naam. De stijl
van het nieuwe ziekenhuis is eclectisch: er is
gebruik gemaakt van uiteenopende historische
stijlen,
vooral
Renaissance
en
Barok.
Het ontwerp van het ziekenhuis bestaat uit een
hoofdvleugel aan de noordzijde (langs de
Morssingel), met haaks daarop drie vleugels,
aan de oostzijde (Steenstraat, het midden en de
westzijde (Morssingel, Morspoortkant). In de
westvleugel was de afdeling voor besmettelijke
ziekten ondergebracht. Deze was door een open
galerij met de rest van het complex verbonden
(afb. pagina 9). Dit was om te voor-komen dat
ziekten als tyfus en pokken zich makkelijk over
de andere afdelingen van het ziekenhuis zouden
verspreiden.
De hoofdingang lag aan de kop van de
e
middelste vleugel, aan de kant van de huidige 1
Binnenvestgracht. De architectuur van het

gebouw is gericht op de kant van de stadssingel.
De gevels zijn daar veel rijker uitgevoerd dan die
aan de tuinkant. Het complex heeft drie
bouwlagen (souterrain, bel-etage en eerste
verdieping) en een zolderverdieping met
mansardekap. Vrijwel geheel rond het hele
gebouw bevond zich een keermuur die op een
afstand van circa 1 meter de afscheiding vormt
met de tuin. Het souterrain was bekleed met
hardstenen platen, de rest van complex was
opgetrokken uit baksteen. Op de hoeken en de
vensteromlijstingen gebruikte men Bollendorfer
steen (afkomstig uit het Luxemburgs-Duitse
grensgebied). De mansardekappen waren
bedekt met een zinken roevenbedekking.

Wat gebeurde er waar?
In het Regionaal Archief Leiden is een set
bouwtekeningen (omschreven als „Project
Gasthuis‟) aanwezig waarin met potlood het
gebruik van de verschillende ruimten van het
ziekenhuis is aangegeven. Het is moeilijk voor te
stellen dat het huidige Volkenkunde ooit als
ziekenhuis werd gebruikt. Om een idee te krijgen
wat er zoal achter welk raam gebeurde, heb ik
een samenvatting gemaakt van het gebruik van
Volkenkunde ooit als ziekenhuis werd gebruikt.
Het overzicht voor de begane grond en de
eerste verdieping is terug te vinden in
afbeeldingen op deze pagina.

Aanzicht van het nieuwe ziekenhuis vanaf de Morsbrug. Een zeer bijzondere foto, die de overgang naar een nieuwe periode aangeeft.
Eeuwenlang hebben er twee molens op de vestingwal gestaan. Prominent staat het oorspronkelijke woonhuis van korenmolen „De Bul‟
(gesloopt in 1862) nog op de voorgrond. Daarachter doemt het nieuwe Academische Ziekenhuis op. De ramen van de nieuwbouw zijn
nog met planken dichtgetimmerd, de walkant van de stadssingel is nog niet beschoeid en de tuinmuur aan de 1e Binnenvestgracht nog
niet gebouwd. Rechts op de achtergrond een aantal woonhuizen van de 1e Binnenvestgracht. Geheel rechts vermoedelijk nummer 22
(circa 1870, RAL).
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Begane grond
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Ingang
Woning directeur en
directrice
Portierskamer
Oppassers
Operatiezaal
Bad
Collegekamer
Chirurgische zieke
vrouwen
Chirurgische zieke
mannen
Geopereerde mannen
Geopereerde vrouwen
Interne zieken
Wachtkamer polikliniek
en onderzoekskamer
Afdeling pokken
Afdeling syfilis

Eerste verdieping
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Gebruik van de kelder en zolder.
In de kelder van de middenvleugel bevonden

Betalende zieken 1ste klasse
Betalende zieken 2de klasse
Badkamer
Vroedvrouw
Vrouwenafdeling
Zwanger- of
kraamvrouwenafdeling
Baker
Verloskundige operaties
Oogzieke vrouwen
Interne zieken
Syfilitische vrouwen
Vrouwelijke oppassers
Pokkenafdeling
Typhusafdeling

de patiënten opslagen. Tenslotte bevonden zich
in de midden-vleugel aan de kant van de singel
vertrekken voor krankzinnige vrouwen en
mannen. In de volgende buurtkrant zal ik meer
vertellen over de organisatie van het ziekenhuis
en de manier waarop de patiënten werden
verzorgd. Ook de bronnen zullen daar vermeld
worden.

zich de keukens, terwijl in de westvleugel de
apotheek en het bij-behorende magazijn waren
ondergebracht. De zolders van het complex
waren vooral in gebruik als opslagruimte. De
vertrekken van de verpleegsters (vrouwelijke
oppassers) bevonden zich aan de oostkant van
de hoofdvleugel, die van de verplegers
(mannelijke oppassers) waren aan de
westkant. Ter voorkoming van besmetting werd
op de zolders van de oostvleugel de kleding van
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Meestal zie je ze niet - bijzondere oldtimers in de buurt.

Niels Menken

Een klein, oud Opeltje dat vaak staat
geparkeerd bij de Morspoort of op de
Binnenvestgracht. Dat daar een grote
passie voor het rijdend erfgoed achter
schuil gaat zou je niet denken. Erg leuk
is het dan te ontdekken dat het wel zo is.

De zesde Kadett B Coupe 2,na de brand

de brand gevlogen en het lieve oude Opeltje
had de pech er net naast geparkeerd te
staan. En dat was alweer de tweede die in
rook is opgegaan. Eerder in Pijnacker, waar
hij is geboren, trof zijn Opel Manta hetzelfde
lot. Hoeveel Opel‟s heeft hij niet gehad? De
huidige Ascona is de zevende Opel voor
dagelijks gebruik. Inclusief die voor
onderdelen en handel komt hij zeker op
vijftien.Hoe deze Opel liefhebber aan dit
merk verslingerd is geraakt is eigenlijk
toevallig. Toen hij achttien werd wilde hij
een auto en dat werd een Volvo 440. Het
hebben van de zaak was in dit geval het
einde van het vermaak want de auto kostte
hem veel teveel aan verzekering en
wegenbelasting. Zijn pa zei hem „Neem „n
oldtimer, lekker goedkoop.Dus Hans op
zoek. Een Ford Taunus werd het niet, maar
een mat paarse Opel Ascona A wel. Niet
gehinderd door enig verstand van auto‟s en
ook niet door veel te besteden geld
pakte hij alle voorkomende probleempjes
zelf aan. Hij kreeg handigheid in het
sleutelen en zelfs ook lol in het verder
verbeteren van de auto.
De motor van de paarse liep op een zekere
dag warm en dat betekende het einde. En
het was een goede gelegenheid op zoek te

De Ascona met trotse eigenaar

Hiervoor is uw verslaggever van de rubriek
die ook wel „Blik in de Buurt‟ zou kunnen
heten bij Hans van Winden thuis. Hij woont
met zijn vriendin op de Kruisstraat, in het
huis dat ze een jaar geleden hebben
gekocht. De zilveren Opel heeft Hans,
toevallig, even lang in bezit. Het is een
Ascona type A, gebouwd in maart 1971.
Van deze (eerste) serie Ascona‟s die
werden gemaakt tussen ‟69 en ‟73 zijn er
700.000 van de band gerold en Hans heeft
becijferd dat er in Nederland nog 100 tot
150 rondrijden.
Hij gebruikt hem dagelijks en een proefritje
bewijst dat dat prima gaat. De auto is
verlaagd, heeft stugge vering, gasinstallatie,
5 bak en een 2 liter motor van een Manta B
met 110 pk. Verder kuipstoelen en remmen
van een moderne Astra GSI.
Deze Ascona heeft hij gekocht omdat zijn
vorige auto, een bijna veertig jaar oude gele
Kadett B was afgebrand. In de niet zo goed
bekend staande buurt in Den Haag waar
Hans toen kort woonde was een scooter in
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Om in te rijden kocht hij een andere, ditmaal
een rode. Hiervan heeft hij niet lang genoten
want dit is de eerste Opel die in rook
opging. De motor werd daarna nog wel
overgeplaatst in de gele, want daarvan was
de motor net in de soep gelopen.Er volgden
tot aan de verbrande Kadett nog een
Record C en een Commodore B. En
tussendoor nog wat auto‟s voor de
onderdelen…..Voor Hans is als dit werk
slechts het begin. Hij is dit jaar begonnen
met het echte werk, namelijk een Manta in
een staat die „beter dan nieuw‟ is maken.
Hiervoor heeft hij een exemplaar uit begin
jaren „70 met weinig roest opgezocht. Deze
heeft hij helemaal gestript; carrosserie tot op
het kale staal. Alle onderdelen heeft hij
gesorteerd, nagelopen, gerestaureerd of
vervangen. De carrosserie is van een laag
epoxy voorzien, hieroverheen nog een
tweede coating zodat ie nooit zal roesten.
Om overal goed bij te kunnen heeft hij de
auto in een zelfgemaakt frame gehangen,
een soort „spit‟ waar de auto lekker in rond

De eerste Ascoana A 1.6

gaan naar de auto die hij graag zou willen
bezitten: een Manta. Hij vond hem in
Schinnen, in topstaat. Meteen verliefd.
Alleen dat de remmen niet naar behoren
werkten merkte hij al op weg naar huis. Nog
wat andere kleine defecten kwamen later
aan het licht. Maar het was een fijne auto en
hij heeft niet alleen de remmen weer
werkend gemaakt, maar veel meer
versleuteld. Het sleutelen aan Manta‟s werd
een intensieve hobby waar zijn vrienden die
ook door het Manta virus besmet waren aan
mee deden. Voor onderdelen gingen ze op
weg tot aan Almelo. En weer terug met wat
kleine onderdeeltjes en 150 euro lichter. Ze
bedachten dat ze beter een hele Manta
konden kopen. Ze kochten er twee. De
onderdelen die ze nodig hadden
demonteerden ze en alles van waarde dat
overbleef, verkochten ze. Zo kon weer
gereedschap worden gekocht en zelfs een
brug. In Pijnacker bij zijn moeder heeft hij nu
een bijna volledig ingerichte werkplaats.
Hans koesterde het gele Mantaatje zo dat
hij hem in een doosje (garage) deed.

Project geloogd

kan draaien. De motor uit „n Vectra met 190
pk staat klaar om erin te plaatsen.
Afhankelijk van de beschikbare tijd zal het
project ergens volgend jaar afgerond zijn en
komt de mooiste Manta van het land naar
onze buurt!
P.S. Het zijn niet alleen Opels waar Hans
aan sleutelt, een oude Rolls Royce heeft hij
ook nog staan en voor wie denkt dat deze
duur zijn in aanschaf voor 10.000 euro bent
u de eigenaar.

De derde Manta A 2.0
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met
oa
de
Lakenhal,
Scheltema
en
woningbouwvereniging Poortaal. De eerste zeer

Buurtvereniging
'De Put in de Oude Morsch'

positieve reactie is al binnen. Voor het
eeuwfeest wordt gedacht aan het organiseren
van
lezingen,
rondleidingen
en
een
tentoonstelling. Voor de organisatie kunnen we
nog man/vrouwkracht gebruiken.
Maak kennis met onze buurbuurtvereninging:
http://www.noordvest-molenbuurt.nl/

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.

BuurtBBQ

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

Gosse Offringa

Zondag 5 september jl. was er
weer een buurt bbq. Het was mooi
weer, het was druk (een derde van
de leden van de buurtvereniging
was present), en wellicht hebben
we er zelfs een nieuw lid bij (al
betaald, Alex?).Als een van de
organisatoren en vleesbraaier viel
mij op dat er veel verschillende
soorten vlees op de Weber werden
gelegd. Onze secretaris kwam
zelfs met een kwarteltje aanzetten.
Gelukkig waren er ook heerlijke
gevulde paddenstoelhoedjes voor
de vega‟s, en konden we ook dit
jaar genieten van verrukkelijke
salades, brood en Pieters Pikante
Satésaus. Bijna alles is in de
buurtmagen verdwenen, ook de
drank. Na de afwas hield ik, zoals
elk jaar, schalen over. Mist u een
schaal? Kom „em dan even afhalen
in de Brandspuit. Ik vond het
gezellig, tot volgend jaar! En dank
aan de Bijlen voor de service.

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

voorzitter
tel: 407 83 43
secretaris
tel: 512 46 29
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 Niels of met Nel Hansen.

Viering 400 jaar stadsuitbreiding
Frits van der Mark

In de vorige buurtkrant werd melding gemaakt
van het eeuwfeest dat er voor onze buurt
aankomt. Inmiddels zijn er goede contacten
gelegd met de buurtverenging „Noordvest en
Molenbuurt‟. Deze jonge en actieve vereniging
bestrijkt samen met onze buurt „De Put in de
Oude Morsch‟ precies het grondgebied van de
stadsuitbreiding van 1611.
Na een tweetal vergaderingen, met Niels en
ondergetekende als vertegenwoordiging van
onze buurt, zijn er een aantal concrete plannen
gemaakt. Er zal samenwerking worden gezocht

Het Anna’s hofje
Het aangekondigde stukje over het
Anna‟s hofje komt wegens ruimtegebrek,in de volgende krant. Dat is
lange tijd niet gebeurd,een teveel
aan kopij. Wat een luxe.
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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

