BUURTKRANT
De Put in de Oude Morsch
14e jaargang, nummer 56, december 2010

In dit nummer:
•

Nieuw in het bestuur en de redactie

•

Lia Veelenturf gelauwerd

•

Nieuw! Soetenso

•

Wijkagent Van Egmond

•

De Historische Haven

•

Het Stadsbad

•

Maori in onze buurt

•

NOOB

•

Vierkant achter vierkant

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

Sponsors van buurtvereniging 'De Put in de Oude Morsch'

IK GEEF MIJ OP ALS LID
naam

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

straat

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

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

U kunt dit strookje inleveren bij Nel Hansen,
Narmstraat 29. U krijgt dan een factuur thuis
gestuurd.

U kunt ook € 7 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!

Advertentie drukker

Buurtkrant De Put in de Oude Morsch – 14e jaargang nummer 56, december 2010

Nieuw in het
bestuur:

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

John B.J. Coenraad

Redactie: Nel Hansen, Frits van der Mark,
Geertrui Marks en Jasper Bot
Opmaak: Jasper Bot
Redactieadres: Narmstraat 29, tel: 513 45 85
Oplage: 450 exemplaren
Frequentie: 4x per jaar
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.

Mijn naam is John B.J. Coenraad geboren te
Noordwijk-Binnen en ik ben in 1960 samen met
mijn ouders naar Leiden gekomen.
Ik woon vanaf 2005 in de Oude Morsch op het
Kort Galgewater samen met mijn vrouw Jacky
Zuiddam. Met het uitzicht over het Galgewater
met neerlands oudste historische haven, de
molen de Put en het Rembrandtbrug is dit voor
ons het meest unieke plekje om te wonen.
Mijn hobby’s zijn fietsen, wandelen, zeilen en
skiën, Oostenrijk en Italië zijn mijn favorieten
vakantie landen. Ik ben verheugd over het feit
dat ik ben gevraagd bestuurslid te worden en ik
hoop dat ik voor de buurtvereniging en de
bewoners van de Oude Morsch iets kan
betekenen.

*****
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 (nel.hansen@planet.nl) of op
een USB-stick aanleveren aan Nel Hansen,
Narmstraat 29.

Ik wens iedereen fijne feestdagen en een
gezond 2011 toe.

Nieuw in de
redactie:

De deadline voor de volgende buurtkrant is
13 maart 2011

Jasper J. Bot
Tijden veranderen en zo ook de drijvende
krachten achter de buurtkrant. Het is al weer
ruim 4 jaar geleden dat ik in de Kruisstraat ben
komen wonen en het bevalt mij nog steeds.
“Een leuk en knus wijkje en alles is slechts
twee straten verwijderd.”, was mijn standaard
reactie op de vraag van mijn omgeving
destijds of ik het naar mijn zin had in mijn
nieuwe onderkomen.

Contactpersonen voor de buurt
Buurtwerk LWO
Wijkagent
Servicepunt Woonomgeving
Servicepunt Bouw en wonen
Met klachten (bv. over hangjongeren, geluidsoverlast,
etc.) kunt u bellen met:
De politie
Horeca Klachtenlijn

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

Ik ben vrijwel direct lid geworden van de
buurtvereniging en las in een van de eerste
edities van de buurtkrant dat er vroeger, min of
meer waar ik nu woon, een kleine kapel heeft
gestaan. De verhalen van toen, maar ook van
nu over onze buurt spreken mij in ieder geval
aan. Ik hoop met mijn bijdrage ervoor te
kunnen zorgen dat de buurtkrant eens in de
zoveel tijd, bij u op de deurmat valt.

tel: 0900 8844
tel: 516 70 15

Online: De website voor vragen, opmerkingen
en klachten over de woonomgeving, is:
http://www.leiden.nl/woonomgeving
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Lia Veelenturf: “het leven gaat snel dus je moet het benutten.”
Geertrui Marks

Lia Veelenturf is met pensioen. Op 28 oktober
werd ze in het zonnetje gezet bij Naturalis, waar
ze sinds 1995 heeft gewerkt als medewerkster
bij de Educatieve Dienst. Tijdens een bijzonder
feestelijke
afscheidsbijeenkomst
werd
ze
benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau
met een lovende toespraak van burgemeester
Henri Lenferink die haar de onderscheiding
opspelde. Stomverbaasd was ze erover, ze had
er nooit aan gedacht.
Lia kwam bij Naturalis na een lange staat van
dienst in het sociaal-culturele werk. Met haar
grote hart voor mensen met lichamelijke en
psychische problemen op allerlei gebied zette ze
zich ook hier weer in om het museum juist voor
deze groepen toegankelijk en laagdrempelig te
maken. Met veel geduld gaf ze rondleidingen
aan bejaarden en gehandicapten, in het
bijzonder aan blinden. Het lief en leed onder het
personeel was haar domein. Lia was altijd direct,
menselijk,
informeel,
maar
door
haar
eigengereidheid niet altijd makkelijk voor haar
bazen, zegt ze zelf. Naast haar baan deed ze
nog allerlei vrijwilligerswerk, altijd op sociaal
gebied. Haar energie is grenzeloos. Haar
afscheidsreceptie werd door een overweldigend
aantal mensen bezocht die haar wilden
feliciteren, bedanken en geluk wensen voor de
komende jaren.

Burgemeester Lenferink speldt Lia de orde op
Van elf uur ’s avonds tot 2.00 uur ’s nachts heeft
ze er aan gewerkt, in haar keukenatelier, en ’s
morgens om 5.00 uur weer verder. Een
kunstwerk is het geworden, hij was er blij mee.

Een afspraak maken voor een interview voor de
buurtkrant met Lia bleek niet eenvoudig. Na een
week bellen zonder dat er werd opgenomen,
kreeg ik haar aan de lijn. Alle dagen van de week
had ze het druk. Ziekte van collega’s maakte dat
ze als lid van het promoteam Leiden
Museumgroep hele dagen op beurzen stond om
de Leidse musea, de Schouwburg, de
Stadsgehoorzaal en het LAK te promoten. Dat is
nog een stukje van het werk dat ze graag blijft
doen, ook al omdat ze daardoor nog altijd wordt
uitgenodigd voor openingen van verschillende
tentoonstellingen.

Als ik bovenkom in haar woonkamer, heeft ze
haar bordje spaghetti nog niet helemaal op. Een
wijntje. De kachel brandt, het huis is warm en
gezellig. Er wordt geleefd. De tafel staat nog
propvol kaarten, overal liggen cadeaus, ze heeft
ze nog niet eens allemaal uitgepakt. Het grote
cadeau van Naturalis is een laptop. Geweldig! Ze
denkt met ontroering terug aan al die oudcollega’s, oud-directeuren, haar huisarts, allerlei
mensen, die ze niet eens had uitgenodigd en die
toch op haar afscheidsreceptie waren. Ze is er
nog confuus van. Vervelen zal ze zich voorlopig
niet. Geregeld is ze ’s morgens om half acht in
Katwijk, met de vouwfiets of met de bus, want
dan is de zee zo prachtig en zijn er vaak
zeehondjes te zien. Dat geeft inspiratie voor de
verdere dag.

Maar op een woensdagavond om 21.00 uur
heeft ze een gaatje. Ze is net terug van een
afscheid bij Naturalis van een specialist in
sluipwespen. Die moest natuurlijk een sluipwesp
als kussen hebben, had ze gisteravond bedacht.
4

Buurtkrant De Put in de Oude Morsch – 14e jaargang nummer 56, december 2010

Naast het promotieteam wil ze zich bij Naturalis
inzetten als gastmedewerker bij de schelpen, de
orchideeën en in de hortus. En dan haar grote
familie, het vele sociale werk dat ze nog doet. Ze
geniet van haar huisje en haar dakterras.

Ook in de buurt zou ze nog graag iets doen.
Misschien iets in de Stadstimmerwerf, een soos
of iets dergelijks. Gelukkig heeft ze maar weinig
slaap nodig en is ze nog gezond. Het leven gaat
snel, dus je moet het benutten…

Een gloednieuwe winkel in onze buurt
Op verzoek van de redactie schreven de
eigenaren van patisserie Soetenso een stukje
over wat zij zoal van plan zijn. Conclusie:
buurtgenoten die vanaf Nieuwjaar willen gaan
lijnen, ga snel langs! En zij die dat niet nodig
hebben, doe hetzelfde…
Wij wensen Jolanda en Nils veel succes met
hun prachtige zaak.
In het pand aan het Kort Galgewater, hoek
Morsstraat, waar ruim 85 jaar Optiek Roosen
gevestigd was, opent na Sinterklaas een andere
winkel waar een ambacht centraal staat, namelijk
patisserie soetenso.
De naam soetenso is afgeleid van zoet en zo,
dus voornamelijk zoete producten maar “zo”
geeft aan dat ook andere smaken of producten
dan “zoet” tot de mogelijkheden behoren. De
letter z is vervangen door de letter s omdat de
ondernemers alles net even anders willen doen.
Jolanda de Groot en Nils Hendrikse zijn samen
eigenaar van deze winkel. Ze zijn beide
opgegroeid in een ondernemingsgezin en
vonden
het
allebei
op
jonge
leeftijd
vanzelfsprekend dat ze ooit een eigen
onderneming zouden starten. Beiden hebben
een brede werkervaring in de horeca. Nils heeft
een volledige koksopleiding afgerond en heeft
zich daarna gespecialiseerd in de patisserie en
heeft daarna als chef-patissier bij diverse
gerenommeerde hotels en restaurant gewerkt.
Jolanda heeft de hotelschool afgerond en heeft
een brede werkervaring in de horeca opgedaan
in diverse leidinggevende functies.

Jolanda en Niels in actie
Nu even terug naar de producten. Soetenso zal
o.a. de volgende producten aanbieden: ijs,
ijstaarten, gebak, bonbons, chocoladewerk,
koffie en workshops.
Het ijs zal in de ijsbereidingsruimte op de eerste
etage gemaakt worden evenals de ijstaarten. Op
de begane grond, achterin de winkel, zal in het
chocolade-atelier
het
gebak
en
het
chocoladewerk gemaakt worden.
Zowel van buiten als in de winkel kan een kijkje
genomen worden in deze ruimte. Ook zal er
mooie
koffie verkocht worden (take-away)
omdat dit qua smaak mooi aansluit op de
chocolade.
Op de eerste etage is ook een mooie ruimte met
uitzicht over de omgeving rond de Beestenmarkt.
In deze ruimte zullen in de toekomst workshop of
demonstraties gegeven worden.

Nils en Jolanda hebben elkaar dan ook op de
werkvloer ontmoet, Jolanda werkte in de
bediening en Nils in de keuken. Toch zijn ze bij
het starten van soetenso niet over een nacht ijs
gegaan. Er is een grondige voorbereiding aan
vooraf gegaan.

Kortom Soetenso hoopt een mooie aanvulling te
zijn op al het goede wat de buurt “Oude Morsch”
te bieden heeft.
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Interview met onze wijkagent:
van Schilderswijk tot Oude Morsch, 27 jaar ervaring
Jasper Bot

Op vrijdagavond na mijn werk heb ik een
afspraak met dhr. Van Egmond, wijkagent van
onze buurt. Terwijl het buiten al weer een poosje
donker is en het merendeel van ons thuis aan
tafel zit is de dienst van dhr. Van Egmond net
begonnen. Voordat hij met de mountainbike de
buurt gaat verkennen heeft hij tijd vrijgemaakt
om het een en ander te vertellen over de zaken
die hij in onze buurt tegenkomt.

Het is sowieso aardig aan Leiden dat je door de
beperkte grootte al gauw de mensen leert
kennen. In een grote stad bevindt je je al snel in
de anonimiteit. En juist doordat je de mensen
kent krijg je de zaken makkelijker en beter voor
mekaar. Je mag trouwens ook opschrijven dat ik
een prettig contact heb met de buurtvereniging
en dat de buurtborrel een mooi middel is om de
banden met de buurt mede te onderhouden.”

Dhr. Van Egmond is al 27 jaar bij de politie. Ooit
in 1983 begonnen in de Haagse Schilderswijk en
later in Scheveningen, maakte hij in 1987 de
overstap naar Leiden. Nadat hij in 1994 ‘in een
andere keuken’ ging kijken in Noordwijk werd hij
een paar jaar later gevraagd kreeg hij het
verzoek om terug naar Leiden te komen toen de
vorige wijkagent met vervroegd pensioen ging.
“In die tijd was net de politieagent op de
mountainbike in zwang geraakt en het leek mij
wel aardig om dit ook eens te proberen. Verder
sprak de mogelijkheid om wijkagent te worden
mij aan.”

Terwijl de koffie net op is, is het verhaal pas net
begonnen. Op de vraag wat hij als wijkagent
zoal in de buurt tegenkomt vertelt dhr. Van
Egmond: “Zoals bij de meeste stadsbanken in de
buurt van de coffeeshops zijn de banken bij het
parkje bij het Kort Galgewater een favoriete stek
voor blowende jongeren. Verder is de
Beestenmarkt en de daaraan grenzende straten,
zoals de Steenstraat, een favoriete verzamel- en
hangplek voor jongeren met een mindere goede
achtergrond. Dit rondhangen kan wel eens tot
problemen leiden. Gelukkig is met de
liberalisering van sluitingstijden van de cafés de
vaste knokpartij op de Beestenmarkt om 1 uur in
het weekend verleden tijd. En nu er ook wat
extra banken en terrasjes aanwezig zijn maakt
het geheel overdag ook een gezelligere indruk.”
Verder geeft Dhr. Van Egmond aan dat onze
buurt een ideale vluchtroute is voor criminelen
die net hun slag geslagen hebben en verder zijn
met name de donkere stukken in de wijk een
geliefd doelwit voor inbrekers. Het probleem van
de zwerffietsen, met name in de Morsstraat zijn
hem bekend, maar over het verwijderen van
deze fietsen gaat de gemeente, net zoals dat het
geval is met zwerfvuil, waar de gemeente een
aparte milieudienst voor heeft.

Terwijl dhr. Van Egmond koffie inschenkt verteld
hij verder. “Een goede wijkagent heeft minimaal
5 jaar straat ervaring nodig en het is verder van
groot belang dat je geïnteresseerd bent in
mensen. Als wijkagent ben je het aanspreekpunt
voor de buurt. Je moet bereikbaar zijn voor de
bewoners, ze moeten hun ei bij je kwijt kunnen.”
Als wijkagent heeft dhr. Van Egmond ook een
andere functie dan de reguliere agent. “De
wijkagent is min of meer het rustpunt, terwijl de
rest van de ene oproep naar de andere sjeest
om de brandweerfunctie te vervullen. Voor de
reguliere agenten ben ik een belangrijke bron
van informatie en tevens, indien mogelijk,
assisteer ik hen als er bijvoorbeeld een
winkeldiefstal of een vechtpartij is.”
Daarnaast is hij betrokken bij onder andere de
afhandeling van wooninbraken, burenruzies en
de overlast van ‘zwerfjongeren’ panden.
Gelukkig heeft de wijk de Oude Morsch ook veel
moois in petto. “Het valt mij op dat er veel
sociale betrokkenheid in deze wijk is. Ondanks
de kleine omvang is het een levendige buurt.

In de kantine van het bureau van loopt af en toe
een collega binnen om ook wat koffie te pakken.
Dhr. Van Egmond blijkt een bekende te zijn. Een
collega geeft zelfs aan dat Dhr. Van Egmond de
beste wijkagent is die hij kent. Al lachend gaat
het verhaal verder. “Ikzelf heb eigenlijk een
hekel aan dat vergaderen, liever ben ik gewoon
op straat, maar gelukkig zijn er weer anderen in
het team die dat weer andersom hebben en zo
vullen we elkaar aan.
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“De pers is niet altijd positief over het optreden
van de politie. Soms wordt je op papier min of
meer afgemaakt. Je moet hiermee wel om
kunnen gaan. Een nieuw fenomeen is de
‘amateur pers’. Jongeren die met hun GSM
meteen gaan lopen filmen als ze met je in
aanraking komen. Voor je het weet sta je op
YouTube”. Dhr. Van Egmond vertelt verder dat
hij per jaar gemiddeld zo’n twee a drie keer met
de dood wordt bedreigd. Rustig blijven is voor
hem en zijn directe omgeving het beste middel
hiertegen. “Over het algemeen is het in die 27
jaar dat ik politieagent ben niet erger geworden
met het geweld. Ik zou eerder zeggen juist
afgenomen. Dit komt vooral, omdat de politie uit
de auto is gekomen. Vroeger zaten we ingeblikt
en traden we steevast op als een grote groep.
Tegenwoordig staat de agent tussen de mensen,
met bijvoorbeeld een fiets.“

Wijkagent Van Egmond klaar om op ronde
te gaan
Leiden Centrum is onder 3 wijkagenten verdeeld.
Daarnaast is er een agent fulltime bezig met de
horeca en winkels en is een ander continu in de
weer met zogenaamde veelplegers, zo’n 200.”
Aan het vele computerwerk bij de politie, wat al
vaker op het nieuws geweest is, ontkomt de
wijkagent helaas ook niet. Waar dhr. Van
Egmond vroeger zo’n 10 minuten nodig had om
een aanhouding in te voeren is hij nu wel 1 uur
bezig. Gemiddeld genomen zit hij nu twee keer
meer binnen dan vroeger. Hopelijk zal er meer
blauw komen om dit op te vangen en tevens ligt
er een mooie kans om met het sterk reduceren
van het aantal regio’s de overhead te beperken
om zo meer agenten in dienst te kunnen nemen.

Normaal gesproken start de dag voor de
wijkagent om 6 uur ’s ochtends. In de
ochtendspits wordt gecontroleerd op verlichting
en op door rood licht rijden en tevens is het
controleren van de stationshal onder andere in
verband met zakkenrollers een vaste prik. Na
de briefing en het wegwerken van de mail kan
daarna aan de wijkzaken begonnen worden. Om
de week heeft dhr. Van Egmond avonddiensten,
zoals ook vandaag. Deze start om 19 uur en zal
om 4 uur ’s nachts afgelopen zijn, waarbij dan
vooral de horeca en het uitgaanspubliek in de
picture staan.
“Met die wisselende diensten heb je geen
standaard 9 tot 5 leven zoals de gemiddelde
man dat heeft. Mijn vrouw werkt in de
wijkverpleging en die heeft dus ook met
wisselende diensten te maken. Het komt dan
ook regelmatig voor dat wij elkaar niet al te vaak
zien. Hij heeft wel een sterke band met zijn
collega’s op het werk, waardoor er als iemand
vrij wil nemen onderling veel opgelost wordt.

“Het belangrijkste evenement in Leiden is
natuurlijk 3 oktober. Alles wat een uniform draagt
is dan paraat. We krijgen dan veel
ondersteuning van andere regio’s, waardoor de
politiesterkte tot wel het 10-voudige kan oplopen.
Ten opzichte van een aantal jaar geleden is de
aanpak drastisch veranderd. Vroeger stond de
ME klaar om rellen de kop in te drukken,
tegenwoordig loopt de politie preventief en
zichtbaar in gele hesjes tussen het feestende
publiek door. Dit werkt veel beter. Afgelopen
editie is voor het eerst gebruik gemaakt van
crowd management.
Misschien wel het
belangrijkste dat ik voor 3 oktober doe is, de dag
van tevoren checken of alle wegen en paden vrij
zijn voor ongevallen personeel . En, voor als dat
nodig mocht zijn, voor het vluchtende publiek.
Dit werk ziet vrijwel niemand maar is wel
belangrijk.“

Waar dhr. Van Egmond steevast in zijn vrije tijd
te vinden is? “Bij de Rijnsburgse Boys. In het
San Siro van de Bollenstreek”, lacht hij. “Maar
het werk moet ook doorgaan.” Dit heb ik van
mijn vader geleerd, terwijl hij naar een foto van
hem op zijn bureau wijst, “Wat er ook gebeurd,
laat je niet uit het veld slaan, maar blijf
doorgaan”. Terwijl we naar buiten lopen wordt de
mountainbike meegenomen. Dhr. Van Egmond
stapt op en begint aan zijn ronde door de stad
van die avond….
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Berichten uit de historische haven
Jarich Oosten
Voorzitter Stichting Historische Haven Leiden

Deze traditie dreigde in onbruik te raken, doordat
de gloeilampen voor de priklinten niet langer
verkrijgbaar zijn. Dankzij een aanbod van Philips
van een partij led lampen voor een
gereduceerde prijs en een subsidie van de
gemeente Leiden kon toch voor vervanging
gezorgd worden. Het bestuur van de historische
haven is de buurtvereniging en de districtsraad
buitengewoon erkentelijk voor de steun bij het
verkrijgen van deze subsidie. De nieuwe
feestverlichting was op 3 oktober al te
bewonderen.

September is begonnen met de renovatie van de
steigers en het uitbaggeren van de haven. De
steigers worden door de gemeente Leiden met
nieuw
hout
bekleed,
en
voor
de
nutsvoorzieningen in de steigers worden grote
kunststofbakken onder de steigers aangebracht,
waarin water, gas, elektra en rioolaansluitingen
goed gescheiden van elkaar kunnen worden
aangesloten. Daarna zal ook de schakelkast
worden gerenoveerd.
Het uitbaggeren van de haven is grotendeels
voltooid. De verwijdering van het vervuilde slib
maakt het Galgewater niet alleen beter
bevaarbaar, maar ook veel schoner.

Op 3 november brachten burgemeester
Lenferink, wethouder de Wit en mevrouw Kieviet
een werkbezoek aan de haven. Om twee uur
gingen de bestuurders op de steiger bij Molen de
Put aan boord van een van de historische
schepen en voeren door de Rembrandtbrug de
haven in (zie foto). Na een korte rondleiding
langs de schepen in de historische haven vond
een vergadering met het havenbestuur plaats
over de afstemming van het beleid van de SHHL
op dat van de gemeente. SHHL en gemeente
willen zich gezamenlijk inzetten voor de
instandhouding en verdere ontwikkeling van de
historische haven
als een profielbepalend
element van de Leidse binnenstad.

De renovaties hebben tot de nodig beweging in
de haven geleid omdat de schepen regelmatig
moesten verhalen ten behoeve van de
werkzaamheden. Dit was mogelijk doordat twee
schepen dit najaar buitengaats lagen en een
schip, de Vrouwe Marijntje, de haven heeft
verlaten na het overlijden van de eigenaar. Op
deze plaats heeft nu een paar weken een
charterschip, de Vrouwe Dina, gelegen. Het
havenbestuur start nu een procedure op voor de
keuze van een historisch schip voor de vrij
gekomen plaats. Het was traditie dat de
historische schepen feestverlichting voerden op
3 oktober en rond de kerstdagen en nieuw jaar.
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Stadsbad in het Galgewater; Ieder zijn eigen poepie
Geertrui Marks

Stadslab, de denktank van een groep van ruim
300 creatieve geesten die Leiden wil opstoten
als aantrekkelijke bruisende stad, heeft het
project Stadsbad gelanceerd. Het eerste bericht
over een zwembad in het Kort Galgewater was
in een prematuur stadium te lezen in het Leidsch
Dagblad van 19 juni 2010. Eep Francken
noemde het in een ingezonden stuk van 27 juli in
dezelfde krant een ongelukkig plan en Noob was
het daar in nummer 55 van dit buurtblad roerend
mee eens.

De rest moest er helemaal niets van hebben;
voor hen ging de vergelijking met paradijselijke
stadsbaden in Parijs, Berlijn en Hamburg die de
revue passeerden volstrekt mank voor een
middelgrote stad als Leiden met Katwijk en De
Kaag om de hoek.
Er volgde heel wat agressief, defensief en
beschuldigend gekrakeel. Voor de grote lijn
zorgde Sjaak Veringa: ‘In Leiden laat ieder zijn
eigen poepie achter’ was, kort samengevat zijn
geschiedenisles. Zelf startte hij zomaar in het
Galgewater zijn botenverhuur. Later was hij één
van de oprichters van de historische haven.
Mensen zijn tegen het nieuwe, maar later
ontstaat daaruit weer iets nieuws. Nu staat hij
samen met de haven, de beroepsvaart, de
molenaar en de bewoners van de twee buurten
die het aangaat pal tegen het plan van het
Stadsbad. Al die poepies verzetten zich als één
grote drol tegen een nieuw poepie en zo gaat de
Leidse geschiedenis voort.

Op 23 november j.l. zouden omwonenden in het
kantoor van NPK Design op het Noordeinde
informatie krijgen over en hun licht kunnen laten
schijnen op het Stadsbad. Het team zou in
verband met de haalbaarheid de stemming
peilen.
De prominente architect Fons Verheijen
presenteerde
voor
de
ongeveer
vijftig
aanwezigen het concept, dat aanschouwelijk aan
de muur hing. Zon, zicht op het water, rust in
combinatie met het historische kader van de
Rembrandtwijk. Kleedkamertjes, een afsluitbaar
hek, loungen onder 30 gestreepte parasolletjes
op smaakvolle designpontons. Geen muziek,
geen reclame, een lichtblauw poedelbad en
daarachter het natuurbad met zwemwater van
goede kwaliteit, zolang de regen het riool niet
over deed lopen. Aan veiligheid, vaarverkeer,
aan alles was gedacht.

Van de 12 bezwaarpunten van Marco Vermij van
de botenverhuur werden er een paar behandeld.
Toen Jarich Oosten, voorzitter van de
Historische haven, uitlegde dat de varende
monumenten onvoldoende manoeuvreerruimte
zouden hebben bij het passeren van de
ophaalbrug, toen gewezen werd op de
verkeerssituatie van de pleziervaart ter plekke op
mooie zomerdagen en toen de rust en veiligheid
voor de omwonenden toch meer haken en ogen
bleek te hebben dan voorzien, werd het plan
voorlopig met een jaar uitgesteld tot 2012.

Het geld hoefde geen probleem te zijn. Het ROC
zou stagiaires leveren voor de bediening;
aannemers zouden materiaal leveren;
het
Hoogheemraadschap en Stichting Sport en
Welzijn zouden financieel een steentje bijdragen.
Razend enthousiast zou het plan al omarmd zijn
door B. en W., het Hoogheemraadschap,
woonvereniging Portaal en omwonenden.

Een jaar gewonnen voor de haalbaarheidsstudie,
die nu uitgevoerd zal worden door het Stadsbad
team, met daaraan toegevoegd Marco Vermij,
Jarich Oosten,
Paul Groenen van rederij
Rembrandt en uit elk van de twee buurten die
‘het Galgewater scheidt’ een bewoner. Namen
en e-mailadressen werden verzameld en
uitgewisseld. Een zinvolle avond, dus.

En daar ging het mis, want de aanwezigen, die
uit zorg, ongerustheid of woede waren gekomen,
hadden geen boodschap aan het eufore
idealisme van de presentatie. Verheijen had het
kunnen vermoeden. Slechts vijf mensen
verklaarden zich positief over een stadsbad op
een andere locatie.
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Nieuw-Zeelandse waka’s op een Leidse singel
Frits van der Mark

Eind oktober opende het Museum van
Volkenkunde een tentoonstelling over de Maori.
Zo’n achthonderd jaar geleden zijn deze
traditionele bewoners van Nieuw-Zeeland met
hun waka’s (kano’s) vanaf eilandgroepen in de
Stille Zuidzee het land binnengekomen.
Eeuwenlang zijn de waka’s hun enige
transportmiddel gebleven: een interessant
antropologisch
onderwerp
voor
een
tentoonstelling in een Volkenkundig Museum.
Een forse gift van de Sponsorloterij maakte het
mogelijk om twee waka’s voor het museum te
laten bouwen. Een traditionele, gemaakt uit één
stam van een kauriboom. De tweede is een
polyester exemplaar, afgewerkt met houtsnijwerk,
die goed geschikt is om mee te varen.
Roeivereniging Njord gaat met deze waka
regelmatig peddelen. Vanaf begin oktober had ik
er vanuit de woonkamer een extra attractie bij.
Ons huis staat namelijk tegenover het Paviljoen,
dat als gastenverblijf voor relaties van het
Museum van Volkenkunde dienst doet.

Maori op weg naar hun waka
Ter hoogte van de Morschpoort kreeg ik de
Maori- en Njordpeddelaars in het vizier. Een
bijzonder gezicht: peddelaars van de andere
de
kant van de wereld met een Hollandse 17
eeuwse stadspoort op de achtergrond.

Zo’n veertien Maori gasten logeerden in het
pand. Met regelmaat oefenden zij hun zang en
dansen, met name de haka. Deze dans wordt bij
iedere speciale gebeurtenis gedanst. Het is een
dreigende dans die de tegenstander moet
uitdagen. Hij wordt uitgevoerd met rollende ogen,
de tong ver uit de mond en slaan op de borst. Er
is in Nieuw Zeeland speciaal voor de overdracht
een nieuwe haka-choreografie gemaakt. Op een
redelijke frisse maandagmiddag zou de
overdracht van de waka’s plaatsvinden.

Vlak bij de Morschpoort stapten de peddelaars in
hun waka’s. Ze waren ruim op tijd en moesten in
de kou meer dan een half uur wachten voordat
op de wal bij Volkenkunde op kinkhoorns
(schelpen) werd geblazen en ze van wal konden
steken. De bleekhuiden van Njord deden het
goed. De Maori peddelden alsof ze al jaren op
een zoetwatersingel thuis waren. Meer foto’s,
filmpjes en TV fragmenten zijn te zien via de site
van Volkenkunde.

Njord roeiers als peddelaars

De Maori oefenen samen met de roeiers van
Njord een dans
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Het voormalige Hof van een zekere Anna…..
Niels Menken

Gerard verbouwt het pand op de hoek voor zijn
melkwinkel en sloopt de stallen om er vijf huisjes
te bouwen die werden gescheiden door een
poortje. Aan dat poortje is blijvend de naam van
zijn vrouw Anna Beerenpoot verbonden. In het
begin werden de huisjes verhuurd, later heeft hij
ze verkocht.

Aan het begin van de Smidssteeg, nabij het
Galgewater, staat een rijtje huizen met boven
een poortje en gedenksteen waarop te lezen
is: Voormalig Anna’s Hof. Wie is die Anna en
wat is er in haar hofje allemaal te vinden? De
restauratie van het buurpand (zie buurtkrant
54) brengt oude verhalen aan het licht. Een
nazaat van de vroegere eigenaar van het
pand droeg interessante informatie aan over
de historie op deze plek.

Als je nu naar het poortje gaat om te zien wat er
van het hofje is overgebleven, valt het niet mee
er een hofje in te herkennen. Vandaar misschien
‘voormalig’? Rechts van de poort zijn drie huizen
qua bouw te herkennen als hofje. Links van de
poort staan twee huizen die, op de soort
bakstenen na, duidelijk verschillen van bouw. De
enige gelijkenis zijn de sporen van een
restauratie in de jaren ’80. Een kijkje achterin het
gangetje achter het poortje leert dat de twee
andere huisjes van het hofje hier hebben moeten
gestaan. Waar nu een berging is stonden de
overige woningen, vertelt de bewoonster van
nummer 9.

Gevelsteen boven het poortje,Smidssteeg 7
Op de gedenksteen staan twee jaartallen, 1887
en 1989. Het eerste heeft betrekking op de
stichting, het tweede op de laatste restauratie.
Het jaar 1887 is het jaar dat een zekere Gerard
van der Hulst het pand op de hoek, met
toebehoren, koopt. Deze Gerard is een uit
Wassenaar afkomstige boerenzoon die vier jaar
eerder is getrouwd met Antje Beerenpoot uit
Nieuw Vennep. In de brieven die zijn
overgebleven van de verlovingstijd schreef hij
dat hij niet te paard naar zijn verloofde in de
Haarlemmermeer zou komen, maar dat hij via de
lijn Leiden-Haarlem met de tram naar station
Hillegom zou reizen. De ‘tramtrein’ reed voor het
eerst in 1881, een noviteit! Eenmaal gehuwd in
1883 verkiest het echtpaar Leiden als
woonplaats en na anderhalf jaar begint Gerard
een zuivelhandel in het pand op de hoek van het
Kort Galgewater en de Smidssteeg. Het pand
hoorde bij een ‘stadsboerderij’ die bekend was
onder de naam van de eigenaar er voor:
Groenewegen. Er waren stallen van waaruit ‘s
zomers het vee naar buiten de stad (dat was
toen over de Singel) werd gebracht om te
grazen. ‘s Winters bleven de dieren binnen.

Voor zover het onderzoek ter plaatse. Een oude
kaart, de ‘van Campen’ uit 1850, toont ons een
groot perceel vanaf de hoek, toen het nog een
stadsboerderij was. Op de kaart uit 1899, ook
een ‘van Campen’ (jr), zijn meerdere percelen
getekend en staat de naam Anna’s Hof
genoemd. Aan de hand van (verhoudingen van)
de maten op de kaart is met uitpassen na te
gaan waar het hofje zich nu bevindt. Dit komt
overeen met de vijf huizen links en rechts van
het poortje, dus ook de nummers 7 en 9. Deze
horen niet bij het hofje. Zou Gerard deze op het
oude perceel van de stadsboerderij gebouwd
hebben en verkocht?
Het hofje is door sloop een half hof, dat geen hof
is, geworden. Wat wel gebleven is, is het
eerbetoon van Gerard van der Hulst aan zijn
vrouw Anna, waarvoor hij per paard of per
stoomtram helemaal van Wassenaar naar Nieuw
Vennep reisde. De gevelsteen is er immers nog.
Detail Kaarten van ‘Van Campen’;
1850 (links) en 1899 (onder)
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Wandelen door de buurt
NOOB

Het Stadslab (voor info: www.stadslableiden.nl)
heeft een plan om een stadsbad en stadsstrand
aan te leggen op pontons in het Galgewater. In
november belegden zij avond met de bewoners
van Galgewater en Kort Galgewater, de Stichting
Historische Haven Leiden en de beroepsvaart
(o.a. rederij Rembrandt). Na over en weer
discussie werd deze avond besloten met de
conclusie dat het streven om het stadsstrand
annex stadsbad in 2011 gerealiseerd te hebben
wordt losgelaten en dat er een werkgroep
namens Stadslab en de belanghebbenden wordt
gevormd, dat eerst een aantal knel- en
bezwaarpunten in kaart gaat brengen, zodat we
weten waarover we praten. Wordt dus vervolgd,
waarbij ik hoop dat het Stadslab waar maakt wat
ze zegt, namelijk dat ze ‘willen voorkomen dat
omwonenden van het Stadsbad hinder
ondervinden en van de aanwezigheid van het
Stadsstrand’. Voor mij betekent dat: niet
uitvoeren dat plan hier in het Galgewater (en
eigenlijk nergens in Leiden). Maar daar was ik in
de vorige buurtkrant al duidelijk over.

Kan u zich nog herinneren dat ik het in
buurtkrant 40 van december 2006 over de
verlichting in deze buurt heb gehad? Ik kwam
toen tot de conclusie dat er 14 verschillende
armaturen van straatlantaarns in deze buurt te
vinden waren. Ik beschreef toen ook welke dat
waren en waar ze in deze buurt stonden. Een
jaar later heb ik toen, naar aanleiding van een
verzoek van bewoners uit de Narmstraat om de
Leidse Lantaarn in hun straat geplaatst te
hebben, in de buurtkrant geschreven dat het
toch wel heel sfeervol zou zijn en passend als
e
heel het gebied tussen de Steenstraat, de 1
Binnenvestgracht en Kort Galgewater verlicht
zou worden door de Leidse Lantaarn.
Nou, ik kan u bij deze melden dat het zover is.
Deze winter is dat hele gedeelte van deze buurt
voorzien van de Leidse Lantaarn en zijn de
straten daar verlicht met de warme gloed van het
oranje schijnsel van deze lantaarns. Het geeft
een warm gevoel in deze koude tijden.
De Leidse Lantaarn heeft twee bevestigingen:
op de Leidse mast (=paal) en op een wandarm.
De Leidse Lantaarn op Leidse mast was en is in
deze buurt te vinden aan het Kort Galgewater, in
de Morsstraat, in het Rembrandtpark en een
e
stukje 1 Binnenvestgracht (bij de Morspoort).
e
Hier zijn nu het andere stuk van de 1
Binnenvestgracht, de Narmstraat en de
Kruisstraat bijgekomen en ook in de
Fabianspoort, de Beestenmarkt, het pleintje bij
de Morspoort, bij en rond Molen de Valk en het
Kiekpad zijn dezen geplaatst.

Over het Galgewater en de vorige buurtkrant
gesproken. De baggerwerkzaamheden in het
Galgewater zijn nog steeds in volle gang. Het
stuk tussen Blauwpoortsbrug en Rembrandtsbrug is gedaan en nu gaat men verder in het
stuk na de Rembrandtsbrug (waar ook de
zwembadstrook van het stadsbad gepland staat).
Na de vondst van de Volkswagen Kever heb ik
geen spectaculaire dingen meer boven water
zien komen, maar dat wil niet zegen dat die niet
boven gehaald zijn. Misschien worden die pas bij
het verwerken van de bagger ontdekt. Wat de
Volkswagen Kever betreft: van Gert-Jan
Hooymans kreeg ik bijgaande foto van de Kever
op de baggerschuit.

De Leidse Lantaarns op wandarm was en is te
vinden in de Smidssteeg, de St.Aagtenstraat en
naast de ingang van het Huis de Bijlen en nu is
er ook een aan de zijkant van het wachtgebouw
(naast de morspoort) bijgekomen.
Ik ben toen maar eens gaan tellen hoeveel van
die Leidse Lantaarns er nu eigenlijk in deze
buurt staan en ik kwam tot het aantal van 101,
waarvan er 85 op een mast en 16 aan een
wandarm.
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Wat me wel opviel was dat Kok-onderdelen op
de Nieuwe Beestenmarkt verdwenen is. Iets dat
me toch geheel ontgaan is. Sta je dan met je
stekkertje…
Ook in de Steenstraat is een pand leeg komen te
staan, maar ik kan me niet goed herinneren wat
daar nou in heeft gezeten. Een uitzendbureau?
En daar tegenover staat al een tijdje een pand
leeg, waar vroeger Pizzeria Napolitana heeft
e
gezeten, die naar de hoek met de 1
Binnenvestgracht is verhuisd. Er is nog
geprobeerd om dat als snackbar te laten
functioneren, maar dat heeft niet lang geduurd.
Toch geen slechte plek om iets te beginnen. En
dat geldt ook voor de overkant.
Kortom: beweging en bedrijvigheid in de
buurtmiddenstand. Dat wordt nog wat straks als
die Morsgarage er is. De gemeenteraad heeft
namelijk besloten –met de kleinst mogelijke
meerderheid-dat er een tijdelijke parkeergarage
komt bij de Morschpoort, zo meldt het Leidsch
Dagblad van 4 december. Het wordt wel een
kleinere versie dan de oorspronkelijk geplande
garage met 370 plaatsen in plaats van 450. Het
andere scenario, een tijdelijke uitbreiding van de
parkeerplaatsen
achter
het
voormalige
belastingkantoor op maaiveld hoogte, heeft het
dus niet gehaald. De plannen om zowel op de
Molenwerf/Lammermarkt
als
onder
het
evenementenplein
aan
de
Garenmarkt
ondergrondse garages te bouwen met een
capaciteit van in totaal 1000 parkeerplaatsen
heeft de gemeenteraad niet van deze keuze
kunnen afhouden, zo blijkt.

Deze eenheid van verlichting komt de
homogeniteit van deze buurt wel ten goede. De
gemeente heeft trouwens het voornemen om
deze historische verlichting in het voorjaar van
e
2011 ook in de 2 Binnenvestgracht aan te
brengen,
evenals
op
de
Morsen
Rijnsburgersingel. Deze straten zullen dan ook
nieuw bestraat worden. Dat heeft allemaal te
maken met een verbetering van de entree van
Leiden, waarbij ook de Stationsweg aangepakt
gaat worden en o.a. meer groen gaat krijgen.
Of het de bedoeling is dat de Steenstraat, de
Nieuwe Beestenmarkt en de Beestenmarkt in
zijn geheel ook van deze Leidse Lantaarns gaan
krijgen is mij niet duidelijk. Wie weet: nieuw jaar,
nieuwe kansen.

Tevens gaat er onderzocht worden of
eenrichtingsverkeer op de Morsweg mogelijk is,
hetgeen voor deze buurt gaat betekenen dat het
dan niet mogelijk zal zijn om zonder flink
omrijden van of naar deze buurt te gaan. En of
we ook in die tijdelijke parkeergarage met de
parkeervergunning kunnen gaan parkeren, zoals
nu op het Morschterrein, is nog de vraag.
Misschien iets voor de buurtvereniging om
achter aan te gaan en aangezien we zelf die
vereniging vormen is deze uitnodiging aan u
allen gericht.

In variatie kan je dat ook van de Kamerraad
zeggen: nieuw pand, nieuwe kansen. De
Kamerraad heeft nu na een ingrijpende
verbouwing het pand van de voormalige
apotheek op de hoek van de Steenstraat en de
Narmstraat in gebruik genomen. Van daar uit
kan het de concurrentie met de twee andere
kamerbureau’s vlakbij (Vijf Sterren en Living
Today) aangaan.
Nieuw in de buurt is Alfa Gyros in de Morsstraat,
pal naast Asia2Go. Het is een Grieks
afhaalrestaurant, waar je ook ter plekke je
Griekse hapjes kan opeten. Ook nieuw zijn de
nieuwe uitbaters van het pand waar Roosen
optiek heeftgezeten, waarover elders meer in
deze buurtkrant.

Ik hoop hier een volgende keer op terug te
komen, maar dat zal pas volgend jaar zijn. Fijne
feestdagen en een gezond nieuw jaar! Tot ziens
op de buurtborrel (op 17 januari 2011)!
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Petitie: Vierkant achter Vierkant

Buurtvereniging
'De Put in de Oude Morsch'

Geertrui Marks

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.

Al bijna 20 jaar probeert Stichting Vierkant in
Vierkant het gelijknamige monument op het
Stationsplein in Leiden te realiseren. Het gaat
om een nooit eerder uitgevoerd plastiek van
Theo van Doesburg uit 1917, die zijn atelier had
op Kort Galgewater 3, waar in hetzelfde jaar
1917 de kunstbeweging De Stijl werd opgericht.
In 2009/2010 stond het monument ruim een half
jaar op het Stationsplein in een semipermanente
uitvoering: Spierwit en 12 meter hoog.

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

De stichting doet nu een laatste poging om dit
Monument in definitieve vorm voor Leiden te
behouden en te zorgen dat het niet naar
Leeuwarden gaat. Ze is op de goede weg om via
sponsoring het benodigde geld bijeen te halen.
Noodzakelijk is een duidelijke uitspraak van de
Gemeente
Leiden
over
de
precieze
plaats.Daarvoor is een petitie opgesteld. Het
ondertekenen is heel simpel en kost maar twee
minuten tijd.
Lees voor meer informatie
www.vierkantinvierkant.nl

de

Bestuur van de Vereniging
'De Put in de Oude Morsch'

website

Th. Cordess
N. Menken
N. Hansen
M. Boon
J. Coenraad

Het gaat als volgt:
•

via Google naar petities.nl . In de
rechter bovenhoek invullen: vierkant
achter vierkant.

•

via ondertekening de petitie elektronisch
verzenden;

•

Er komt binnen één minuut een verzoek
tot bevestiging binnen op het
opgegeven e-mailadres. Daarna moet
de ondertekening bevestigd worden.

voorzitter
tel: 407 83 43
secretaris
tel: 512 46 29
penningmeester tel: 513 45 85
lid
lid

Het bestuur van de buurtvereniging vergadert
regelmatig. Iedereen is welkom om een
vergadering bij te wonen. Bel even voor actuele
data met Niels Menken of met Nel Hansen.
Noot van de redactie:
Deel 2 van “Het Academisch Ziekenhuis aan de
e
1 Binnenvestgracht” zal wegens overvloed aan
kopij in de volgende buurtkrant verschijnen.

Uiteraard helpt het om deze oproep ook aan
vrienden en kennissen door te sturen zodat er
een sneeuwbaleffect ontstaat. Het streven is de
petitie rond eind december af te ronden.
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Chocolaterie Leonidas
in Leiden
Aan de Kapelstraat van Leiden op nummer 1 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

