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Advertenties: Met vragen over het plaatsen
van advertenties in de buurtkrant kunt u zich
wenden tot Fer Hansen, tel: 513 45 85.

voorzitter

Dag voorzitter,
Al vele jaren ben ik betrokken bij de
buurtvereniging. Dat houdt ook in dat ik
regelmatig afscheid moet nemen van mensen
binnen het bestuur of redactie. Ook nu gaat
iemand ons verlaten: Thea Cordess heeft de
functie van voorzitter neergelegd.
Haar baan bij de Lakenhal en de
bestuursfunctie van onze buurtvereniging viel
voor haar niet langer goed te combineren.
Gelukkig verdwijnt Thea niet uit de buurt en
blijft ze ook actief in de buurtvereniging.

*****
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,
nel.hansen@planet.nl

Natuurlijk is het altijd jammer als iemand uit
het bestuur verdwijnt. Vooral als je net met
diegene een goede band hebt en net die klik
waardoor het prettig samenwerken is.
Een van de goed eigenschappen van Thea is
haar punctualiteit. Zij vat haar taken serieus
op en zal nooit half werk afleveren. Dat is
waarschijnlijk ook de rede dat zij na een aantal
jaren nu met de bestuursfunctie stopt en het
stokje aan een ander overgeeft.

De deadline voor de volgende buurtkrant is
12 juni 2011

Vele vergaderingen hebben wij samen
meegemaakt, veel buurtkranten hebben we
samen opgemaakt. Daarbij viel mij altijd op dat
wij vaak voor dezelfde oplossing kozen. Ik zal
je zeker missen.

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
Horeca Klachtenlijn

tel: 0900 8844
tel: 516 70 15

Thea, het bestuur dankt je voor alle inbreng en
inspanning en wenst je in de nieuwe situatie
een welverdiende ontspanning toe. Maak
gewoon tijd om leuke dingen met Patrick te
doen en geniet er samen van.
Namens het bestuur,
Nel Hansen

Online: De website voor vragen, opmerkingen
en klachten over de woonomgeving, is:
http://www.leiden.nl/woonomgeving
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Toen je nog gelukkig was met niks
Een interview met Aad van der Luit
Geertrui Marks

De oude Morsch in de jaren
vijftig door de ogen van een
jongetje van een jaar of tien.
Aad van der Luit (sportman,
politicus,
oprichter
en
organisator
van
de
Lakenfeesten en de Leidse
Marathon,
ambassadeur
van De voedselbank, lid
van de gemeenteraad voor D66 en nog zo veel
meer) vertelt graag en smakelijk over die ‘hele
leuke tijd’, waarin de dagen lang waren en de
zon altijd scheen. Dat geluk in de jaren vijftig
heel gewoon was, weten we. Van Kooten & De
Bie en anderen hebben met weemoed het
ganzenbord, de kolenkachel en de wekelijkse
wasbeurt in de teil herdacht. Hier gaat het over
het geluk van Aad van der Luit, dat voor een deel
dan ‘gewoon’ mag zijn voor zijn generatie, maar
dat bijzonder is, omdat het een sfeerbeeld geeft
van het ‘dorp’ van zijn jeugd, het eiland dat
omgeven wordt door het Galgewater en de
Singel, van onze Oude Morsch.
Er mag in de buurt dan het een en ander
veranderd zijn, Aad heeft vooral oog voor wat is
gebleven. De familie Van der Luit woonde op
Binnenvestgracht 26, in het hoekhuis boven de
garage waarin de auto’s en de attributen van het
familiebedrijf
–
de
verhuisen
begrafenisonderneming Van der Luit- stonden
gestald. In de buurt woonden veel gezinnen met
kinderen en er werd na schooltijd en in de
weekends buiten gespeeld. De straten waren
rustig, auto’s waren er weinig, de Morsstraat had
nog tweerichtingsverkeer. Bijna niemand had
televisie, alleen bij Alie Ramak in de Narmstraat
stond een toestel. Daar mocht je op
woensdagmiddag - als je op dat moment
tenminste goede maatjes met Alie was- tegen
betaling van vijf cent in zwart-wit naar Dappere
Dodo kijken, de eerste kinderserie van de KRO
op de televisie.
Tegenover het huis van Aad lag en ligt de mooie
grote tuin van het Museum van Volkenkunde,
toen een ideaal speelgebied. In het kolossale
paviljoen in die tuin, woonden Aads vriendjes en
vriendinnetjes Straathof en Link. Je liep een
poortje door, ging het trapje van het imposante
gebouw op en je stond voor de deur van de twee

families, van wie de vaders in het museum
werkten. De tuin lag naast de Morspoort, die de
grens met de Transvaalbuurt vormde. Dat was
de vijandige hakbijlenbuurt, waar de jongens van
de Morsch permanent mee in oorlog waren.
Ieder zijn territorium, het was een ongeschreven
regel dat je niet straffeloos infiltreerde in elkaars
gebied. Deed je het toch, bijvoorbeeld in de
periode van de moordende concurrentie bij de
kerstbomenjacht, dan was het vechten geblazen,
waarbij het er stevig aan toe kon gaan. Maar
echt grimmig werd het nooit, zegt Aad, het bleef
een spannend jongensspel.
Ook al staat er nieuwbouw op de plaats van de
oude kazerne en zijn molen De Put (1987) en de
Rembrandtbrug (1983) er gekomen, toch heeft
de Oude Morsch zijn karakter behouden, vindt
Aad. Er staan nog steeds dezelfde huizen, alleen
zijn veel gezinswoningen in de loop der jaren
omgebouwd
tot
studentenhuizen.
De
stadstimmerwerf, die in zijn jeugd als
opslagplaats diende voor schoonmaak-materiaal
van de gemeente, is nu bewoond.

Leiden International Student Club op de
Binnenvestgracht 22, jaren zestig vorige eeuw
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binnen komen. En dan was er ook nog het buurten clubhuis Nomatech.
De allerbeste herinneringen heeft Aad aan het
‘Hogie’, de ingang van het museum van
Volkenkunde. Tegenwoordig zou je het een
hangplek noemen. Als je ’s avonds na het eten
nog naar buiten mocht, ging je er automatisch
naar toe. Daar bovenaan de trap kwam je samen,
er waren meer jongens dan meisjes. Je kaartte
er eindeloos met doorgeknipte kartonnetjes van
sigaretten pakjes als Chief Whip en Miss
Blanche, je praatte over van alles en nog wat en
je maakte plannen. Bijvoorbeeld om zondag met
elkaar naar Katwijk te lopen of te fietsen of om af
te spreken waar en wanneer er gevoetbald zou
worden. Er was maar één jongen die een echte
voetbal had; meestal speelde je met een
eigengemaakte bal van lappen. Met die jongen
met de bal wilde je net zo graag vriendjes zijn als
met Alie met haar televisie.
De ouders hadden weinig of geen contact met
elkaar, zeker als ze niet van hetzelfde geloof
waren. Katholieken en protestanten hadden hun
eigen leven, ze gingen naar hun eigen winkels,
naar hun eigen kappers. In de Morsstraat waren
maar liefst vier kapperszaken, maar als je echt
chic gekapt wilde worden en wat te verteren had,
ging je naar Ben Huijnink om de hoek, in de
Steenstraat. Ook de schoolkeuze werd bepaald
door de zuil van de ouders.
De kinderen zaten dus op verschillende lagere
scholen. Maar na schooltijd vonden ze elkaar
terug en nog steeds, ruim een halve eeuw later,
heeft Aad contacten met vriendjes en
vriendinnetjes van vroeger. Met hen deelt hij zijn
jeugdherinneringen en soms praat hij nog over
de goede oude tijd toen je nog gelukkig was met
niks, met het ’Hogie’, de figuurzaagclub en de
zondagsschool met een boek en de sinaasappel
met kerst. Aldus Aad van der Luit.

De Morsstraat was ook toen een winkelstraat,
maar vroeger verkochten de buurtwinkeltjes de
eerste levensbehoeften: twee slagers, drie
kruideniers. Aad herinnert zich wat namen: ‘Van
der Nat, en schuin er tegenover Matze en dan
had je tegenover de Morspoort nog dat kleine
winkeltje van Barendse dat bij vaste klanten aan
huis bezorgde.
En het Leidse Brood Fabriekbakkertje en de
melkboer Van Steijn die nog losse melk verkocht.
Vooraan op de hoek de sigarenwinkel Nivaart,
waar je porno blaadjes kon kopen, tegenover de
kazerne.’ De winkels hoefden niet te concurreren,
want ze hadden hun vaste klanten, die of
protestant of katholiek waren.
De buurt was, net als nu, gemêleerd. In de
Morsstraat, de Smitssteeg, op de Binnenvest
gracht en het Galgewater woonden voornamelijk
middenstanders, in de Kruisstraat echte
Leidenaren. In de Narmstraat zat een aantal
Surinaamse gezinnen, met wie de Leidenaren
goed contact hadden.
In het begin van de jaren zestig kreeg de buurt
heel wat te verduren toen er binnen een kort
tijdsbestek een aantal panden werd ingericht
voor het uitgaansleven van jongeren, vooral van
studenten. Op de Binnenvestgracht hadden de
Surinamers een eigen barretje, de Leiden
International Studentclub (LISC), kortweg ‘de
international’ genoemd. Het lag op de
Binnenvestgracht, naast het Protestants Militair
Tehuis, waar militairen in hun vrije tijd
gezelligheid zochten. De meeste overlast kwam
van de Koets-o-theek. In wat tot dan toe een
worstfabriek was, op de hoek van de Kruisstraat
en de Narmstraat, kwam een disco. Een
studentendancing waarvoor je officieel een pasje
moest hebben, maar in de praktijk werd daar de
hand niet aan gehouden; je kon er gemakkelijk

Kruisstraat hoek Narmstraat, met in de laagbouw de Koets-o-theek, 1996. © Niek Bavelaar
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Het Academisch Ziekenhuis aan de 1e Binnenvestgracht (deel 2)
Frits van der Mark

Twee nummers geleden schreef ik over het
ontstaan en de bouw van het eerste
Academisch ziekenhuis in Leiden. Daarbij
werd ook de verdeling van de afdelingen over
de verschillende ruimten van het gebouw
behandeld. Nu komen onder andere de
organisatie en de patiëntenzorg aan de orde.
De patiënten
De klassenmaatschappij was aan het eind van
de
de 19 eeuw ook binnen de muren van het Leids
Academisch ziekenhuis terug te vinden. Het was
namelijk zo geregeld dat de bovenlaag van de
bevolking de beschikking had over een
‘afzonderlijk goed gemeubileerd vertrek’, maar
daar stond wel een betaling van 6 gulden per
dag tegenover. De ‘tweedeklas’ kamers werden
gedeeld door twee patiënten die daarvoor 3
gulden per dag betaalden. De kamerhuur moest
maar liefst acht dagen vooruit worden betaald.
Wie niet als proefkonijn aan de onervaren
behandeling van studenten overgeleverd wilde
zijn, moest zelf het honorarium van een arts
betalen. De grote groep armlastigen kon alleen
maar afwachten hoe de behandeling verliep en
was aangewezen op het verblijf op een van de
grote zalen.

De vrouwenafdeling zoals het er in circa 1890 uit zag.
De patiënten dragen uniforme ziekenhuis kleding en
poseren geduldig, allen met een thermometer in de
hand, voor de fotograaf (RAL)

Het personeel
De ziekenhuiswerknemers behoorden ofwel tot
het huishoudelijke ofwel tot het geneeskundige
personeel. Het huishoudelijk personeel bestond
uit
de
directeur
en
directrice,
een
magazijnmeester, twee portiers, een machinist,
een stoker, een huisknecht, een kok, keuken- en
linnen meiden en schoonmaakpersoneel. Voor
de geneeskundige verzorging waren er
assistenten, hoofdoppassers, zieken oppassers,
bedienden, een apotheker en een hulpapotheker,
een badmeester en een badvrouw.
Wakers en waaksters waren een bijzondere
categorie, het waren ongeschoolde krachten, die
bij de verzorging en het waken bij de patiënten
werden ingezet. Zij meldden zich ‘s avonds aan
de poort en kregen voor hun werk een dagloon.
Vaak kwam het voor dat de oppasser die
nachtdienst hadden overdag in de fabriek werkte.
Reglementen en instructies voor personeel
In het boekje ‘Reglementen en Instructiën van
het Academisch Ziekenhuis te Leiden, 1872 –
1876, 14 reglementen en instructies’, staat
precies beschreven wat de verschillende
personeelsleden moesten doen en waaraan ze
zich moesten houden. Twee voorbeelden zal ik
hier noemen: Instructies voor den Directeur en
de Directrice, Art. 1 De directeur woont met zijn
vrouw, de directrice, zonder kinderen, in het
gebouw. Art. 2 Zij ontvangen niemand bij zich te
logeeren, noch te eten zonder toestemming der
Commissie van bestuur.

Impressie van een vrouwenzaal door H.J.,
crayontekening circa 1900 (RAL)
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Instructies voor de badmeester, Art. 1 De
Badmeester is verplicht in de uitvoering van zijn
functiën de meest mogelijke kiesheid en
betamelijkheid te betrachten. In artikel 3 is er
sprake van: badlijsten waarop staat welke van de
gewone baden zowel als de zwavel-, zemel-,
zeep-, of kruidenbaden, en de volgorde waarin
deze, moeten worden toegediend.
Al deze regels geven een goed idee van het
strakke regiem dat 140 jaar geleden in de
gezondheidzorg gold. Het boekje bevat ook nog
een hoofdstukje met de algemene huishoudelijke
bepalingen. Hieruit blijkt nog duidelijker dat het in
het ziekenhuis zeker niet al te gezellig mocht
worden. Artikel 3 en 4 geven de dagindeling: om
8 uur ’s morgens wordt ontbeten, om 11 uur:
koffie drinken, om 2 uur: ‘s namiddags het
middagmaal gebruiken, om 7 uur: het avondeten,
om 8 uur: moeten alle patiënten te bed en de
gordijnen dicht. Om 7 uur werd er opgestaan,
blijkbaar werd er van de patiënten verwacht dat
zij 11 uur achter elkaar in bed bleven.

De ingang van het Academische Ziekenhuis in
e
1912. Op de hoek van de 1 Binnenvestgracht
drommen mensen samen voor het begin van het
bezoekuur (RAL)
Daarna steeg het in tien jaar door tot 3200. Om
dit te accommoderen werd de westvleugel aan
de tuinzijde uitgebreid. Omdat er op de afdeling
verloskunde een opvallend hoog sterftecijfer was,
met kraamvrouwenkoorts als voornaamste
doodsoorzaak,
wilde
men
de
afdeling
besmettelijke ziekten buiten het ziekenhuis
plaatsen. Deze verhuisde daarom in 1876 naar
drie barakken die, in de tuin tussen de
Morschpoort en de westvleugel, werden
gebouwd (zie Buurtkrant 53).

Uitbreidingen en aanpassingen
Al snel na de ingebruikname van het ziekenhuis
bleek de entree niet te voldoen. Dit kwam door
de introductie van de ‘rijdende brancard voor
zieken buiten het ziekenhuis’. Daarom werd de
entree van een aanbouw voorzien, in beide
zijgevels werden tegenover elkaar hoge
openslaande deuren aangebracht, waardoor een
doorrit ontstond. Ook bleek het ziekenhuis direct
al te klein: in de oorspronkelijke opzet was plaats
voor 150 bedden, in 1880 stonden er echter 225
opgesteld. Het aantal patiënten nam van 1875
tot 1900 toe van 1200 tot 1800.

Toch bleef men kampen met een groot ruimte
tekort. In 1891 werden er daarom plannen
gemaakt voor een meer omvangrijkere
verbouwing en uitbreiding. Rijksbouwmeester J.
van Lokhorst kwam met het ontwerp dat heel
goed aansloot op de bestaande architectuur. In
de plaats van de Bollendorfer steen werd nu
echter witte Bentheimer zandsteen voor de
hoekoplossingen, kordonbanden en raamomlijstingen
gebruikt.
De
oorspronkelijke
vestibule bij de ingang werd verbreed en van een
extra verdieping voorzien. Hier kreeg onder
andere de apotheek zijn nieuwe onderkomen.
Ook de westvleugel werd aan de kopzijde
belangrijk uitgebreid, een bijzonder element
daarbij was het uitgebouwde achtzijdige
traptorentje dat van de bel-etage naar de eerste
verdieping leidt. Van Lokhorst tekende ook de
plannen voor het Boerhaavelaboratorium op de
e
hoek van
de 1 Binnenvestgracht en de
Steenstraat, dat in 1883 werd aanbesteed.

Voor de ingang van het ziekenhuis staan een
brancardbediende en een huisknecht met de eerste
rijwielbrancard (circa 1914, RAL)
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Omdat er aan de 1 Binnenvestgracht geen
mogelijkheden tot uitbreiding meer over waren,
werd gekozen voor een nieuwe locatie aan de
ander kant van de spoorweg. Ondermeer als
gevolg van de Eerste Wereldoorlog duurde het
tot 1932 voordat het nieuwe (inmiddels ook al
niet meer bestaande) Academische ziekenhuis
geheel in gebruik kon worden genomen.
Bronnen:
- Bouwgeschiedenis van het Academisch
Ziekenhuis te Leiden, rapport Dröge,
Bureau voor Bouwhistorie

Het Academisch Ziekenhuis gezien vanaf de
Rijnsburgerbrug in 1873. Het ziekenhuis is pas in
gebruik. Het Boerhaavelaboratorium is nog niet
gebouwd. Op de voorgrond links, het gebouwtje met
daarin het mortuarium en de sectiezaal (RAL).

Het bestaande gebouwtje dat als mortuarium en
sectiezaal fungeerde werd gesloopt om plaats te
maken voor deze nieuwbouw.
Door de bevolkingsgroei en uitbreiding van de
patiëntenzorg kreeg men na verloop van tijd
opnieuw behoefte aan meer ruimte.

-

Gezicht op Leiden, De Zeven Singels,
Herman Kleibrink en Ruud Spruit (1983,
Waanders, Zwolle)

-

Reglementen en Instructiën van het
Academisch Ziekenhuis te Leiden, 1872
– 1876, 14 reglementen en instructies
(RAL)

Inspraak bij inrichting van plein bij Morspoort
Gosse Offringa

Binnenkort krijgt u de kans om mee te praten
over de manier waarop de verloedering van het
plein rondom de Morspoort aangepakt kan
worden. De buurtvereniging heeft de gemeente
uitgenodigd hierover te komen overleggen, en na
een jaar is het dan eindelijk zo ver.
Wat is er aan de hand?
In mei 2009 is de kastanjeboom voor restaurant
La Plancha tijdens een hevige storm omgewaaid.
Vorig jaar zijn de restanten en wortels verwijderd.

Dat is ontzettend jammer, want de Morspoort is
een gebouw dat de buurt veel sfeer geeft. Het is
echt een pareltje in onze wijk. Als de
districtsraad de financiën bij elkaar krijgt, en daar
wordt momenteel hard aan gewerkt, kunnen we
de verloedering stoppen. Dan kan het plein rond
de Morspoort weer een plek worden waar je
gezellig een borrel kunt drinken en wat kunt eten;
en wie wil dat nou niet, met de lente en de zomer
in aantocht!

Opgeruimd staat netjes? Nou, nee. Nu is de plek
waar de boom stond één grote modderpoel,
waar vrachtwagens gewoon doorheen rijden.
Een smeerboel. Daarnaast zijn er nog maar een
paar van de kanonskogels over waarmee de
poort indertijd was afgezet. Veel kogels zijn
kapot gereden door auto’s en verdwenen.
Het plein zelf is er daardoor niet gezelliger op
geworden: het wordt ’s ochtends gebruikt als een
parkeerplaats voor busjes, en heeft een
rommelige aanblik.

Ideeën die inmiddels zijn geopperd om het plein
weer gezellig te maken:
alleen nog doorgang voor voetgangers,
mooiere banken,
betere afbakening tegen parkeren,
verwijderen parkeerplaatsen naast de poort,
al het verkeer door de poort laten rijden.
U heeft vast ook ideeën hoe dit plein het beste
en mooiste opgeknapt kan worden! Wilt u
meedenken en meepraten, meld u dan bij Gosse
Offringa, Brandspuithuisje.
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Je ziet ze vliegen…
Martin Boon

Naarmate de temperatuur toeneemt, neemt het
aantal meeuwen in de stad, en dus ook in deze
buurt, toe. En dat zorgt weer voor meer lawaai
en rotzooi; kortom: overlast!
Nou zijn er mensen (nou ja……) die menen de
meeuwen te moeten voeren, liefst bij anderen
voor de deur of raam.
Er zijn ook mensen die de meeuwen voeren
zonder dat te weten, gewoon omdat ze dat niet
(willen) weten; kortom: onwetendheid en/of
gemakzucht!. Deze mensen zetten bijvoorbeeld
hun vuilniszak(ken) op het verkeerde tijdstip aan
de straat of op een niet zo’n goede plek of ze
gebruiken een niet zo sterke vuilniszak.

Maar eigenlijk is het niet een ‘meeuwenoverlast’,
maar een ‘overlast van meeuwen door mensen’.
Wij als bewoners kunnen zelf daar een heleboel
aan doen:
- zorgen voor sterke vuilniszakken, die de
meeuwen niet of moeilijker kapot kunnen
scheuren. Of vuilnis in plastic zakjes in een
vuilniszak of een dubbele vuilniszak doen.
de vuilniszak zo kort mogelijk voor het
langskomen van de vuilniswagen (liefst
s’ochtends) buiten zetten en bij voorkeur tegen
een gevel. Bij een (lantaarn-)paal is het namelijk
meer open en makkelijker voor de meeuwen om
de vuilniszak kapot te maken.

Nou…dan hebben de meeuwen feest! De
vuilniszak(ken) wordt (worden) de straat op
gesleurd, kapot getrokken en overhoop gehaald.
En dat alles met veel lawaai en geruzie tussen
de meeuwen. De rotzooi op straat is dan vaak
niet om aan te zien.

Van belang is ook dat de vuilniszakken tijdig,
dwz. zo vroeg mogelijk op de dag worden
opgehaald. Dat verkleint de kans dat de
vuilniszakken lang op straat staan en daarmee
de kans dat meeuwen deze open gaan scheuren.
Een schone taak (in dubbel opzicht dus) voor de
gemeentereiniging.

De gemeente ziet, evenals vele bewoners, deze
overlast als een probleem. Zij probeert de
aanwas van de meeuwenpopulatie tegen te gaan
met het spannen van netten op daken, zodat er
geen nest gemaakt kan worden of om, als dat
nest er wel is, de eieren te verwisselen met
eieren die niet uitkomen. Een nieuw
bestrijdingsmiddel,
welke
niet
geheel
onomstreden is, is dit jaar het inzetten van
roofvogels om de meeuwen af te schrikken en
mogelijk zelfs te verjagen. Kenners betwijfelen of
dit laatste zal lukken.

Mocht u toch bij u in de buurt vuilniszak(ken) te
vroeg of te laat buiten zien staan, informeer dan
de
reinigingspolitie
via
servicepunt
woonomgeving (telefoon 5165501).
Deze kunnen de situatie dan aanpakken en werk
maken van zo’n overtreding. Zo kunnen we
elkaar helpen om de overlast te bestrijden.
Bedankt en succes!
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Notulen algemene ledenvergadering 2011
Niels Menken
Aanwezig: Gosse Offringa, Thea Heemskerk, Rob
Akerboom, Thea Cordess, Joekie de Lange, John
Marks, John Coenraad (interim-voorzitter), Nel
Hansen (penningmeester), Niels Menken (secretaris),
Martin Boon en (iets verlaat) Lia Veelenturf.
Afgemeld: Jarich Oosten, Janneke de Goede, Mirjam
Kervers en Frits van der Mark.

Lakenhal over de historie van beide buurten
werd door 85 mensen bezocht
- De buurtwandeling van juni verviel helaas door
ziekte van dhr. v.d. Sluis, die rond zou leiden.
- De buurtborrels werden traditioneel goed
bezocht en vormden een bron van informatie
voor elke bewoner.
- De vergaderingen van buurtkaderoverleg en
districtsraad zijn bezocht en we hebben voor de
buurt relevante punten ingebracht. De gemeente
gaat op zoek naar nieuwe manieren om de
districtsraden te financieren per 1 januari 2012
vanwege bezuinigingen. De districtsraad heeft
mede geld vrijgemaakt om de historische
schepen te voorzien van nieuwe feestverlichting,
zodat op 3 oktober de schepen er weer prachtig
verlicht bij lagen. Een aanvraag voor vervanging
van bank(en) bij de Morschpoort loopt nog.
Financiële ondersteuning ad 5.000 euro voor de
viering van het 400 jarig bestaan (zie onder) is
toegewezen.
- buurtbarbecue is in september door Gosse c.s.
georganiseerd. Het weer zat mee en de opkomst
was prima.
Een aantal reacties:
- Het geld dat overblijft uit potjes districtsraad
binnenstad noord wordt gebruikt voor het
opknappen van het pleintje bij de Morschpoort.
Hiervoor is € 25.000 begroot. Hoe het pleintje
wordt aangepakt wordt in overleg met bewoners
van de buurt en bedrijven bepaald. Toekomstige
informatie over het project komt via Gosse.
- Convenant Entree van de Stad. Thea heeft het
concept bij zich. Ze heeft contact gezocht met
de gemeente maar zonder resultaat. Een
bezwaar van Martin is dat de Morsstraat er niet
in voor komt. De ontwikkelingen m.b.t. het
convenant lijken stil te liggen. De gemeente is
aan zet en het bestuur wacht af wat de
gemeente gaat doen.
5. Financieel verslag 2010
Een verandering in de uitgaven is die voor de
kosten van het drukken van de buurtkrant. Dit
komt doordat er een nieuwe drukker is
gevonden. De kascommissie was JohnCoenraad
en Jacky Zuiddam. Er zijn geen bijzonderheden.
Voor de kascommissie van 2011 stellen Gosse
Offringa en Thea Cordess zich beschikbaar.
6. Vooruitblik activiteiten lopend jaar (2011)
- Het 400 jarige jubileum van onze buurt, welke
is ontstaan door de stadsuitbreiding van 1611.
Zie hiervoor het stukje dat er in de buurtkrant
aan wordt gewijd.
- De buurtbarbecue wordt in het kader van het
400-jarige bestaan samen met de
buurtvereniging Noordvest georganiseerd.

1. Opening om 20:10 door interim-voorzitter
John Coenraad.
2. Vaststellen agenda. De agenda blijft
ongewijzigd.
3. Vaststellen notulen ALV 2010. De notulen
worden goedgekeurd.
4. Overzicht activiteiten afgelopen jaar door
Thea Cordess:
- De buurtvereniging is gegroeid van 106
naar 110 leden!
- Afgelopen jaar vergaderde het bestuur eens
in de zes weken. Onderwerpen waren o.a.:
- De enquête van Martin Boon en John
Coenraad over mogelijke maatregelen om de
overlast van hangjongeren en dealen in de buurt
tegen te gaan, met name op het parkeerterrein
achter de woningen bij molen de Put (= pleintje
bij Kort Galgewater).
- Het gemeenteconvenant over het project
‘Entree van de Stad’. Het resultaat tot zover: een
aantal bedrijven heeft inmiddels oude
reclameborden verruild voor nieuwe; het plein
voor het station heeft nieuwe banken en met
kerst was er een grote kerstboom.
- De buurtkrant. Door het afscheid van Marco
Mosselman, de vorige secretaris die ook de
buurtkrant opmaakte, moesten we op zoek naar
een nieuwe opmaker, die we hebben gevonden
in Jasper Bot. Ook heeft Geertrui Marks zich
aangemeld als redactielid.
- De Morsgarage. We hebben naar B&W een
tweede brief gestuurd over de mogelijke
opheffing van het parkeerterrein bij de
Morschpoort en het bouwen van een
parkeergarage daar. Ook is gereageerd op de
door de gemeente voorgestelde
verkeerscirculatie (mogelijk eenrichtingverkeer
op de Morsweg).
- Gasten dit jaar waren: Gosse Offringa,
buurtbewoner en afgevaardigde naar de
Districtsraad; Gert-Jan Hooymans,
buurtbewoner; John Coenraad, buurtbewoner
(en inmiddels bestuurslid) en Ferdinand Loos
(Stadslab) die het idee van een mogelijk
stadsstrand bij het Galgewater uiteen zette.
- Viering 400 jarig bestaan van de buurten
Noordvest en de Oude Morsch. Bestuursleden
van beide buurtverenigingen overleggen en
organiseren festiviteiten in 2011. De kick-off is
inmiddels geweest: de lezing van Cor Smit in De
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Gosse geeft aan dat hij voor de organisatie
vanuit onze buurt er aan mee zal werken.
- Het Glazen Huis. Een inzamelingsactie voor
goede doelen door dj’s van radiostation 3FM
komt op de Beestenmarkt kort voor de
kerstdagen in 2011. Gosse oppert om aan het
begin van de Narmstraat een wc-wagen dwars
te plaatsen. Zo sluit je de buurt af voor
rondslenterende personen en je kunt er geld
mee verdienen. Of hier vergunning voor wordt
verleend is de vraag. Het Glazen huis staat op
de agenda van de volgende vergadering van het
bestuur.
- De te bouwen Morspoortgarage zal in 2011 een
punt van attentie zijn. Martin legt uit dat negen
parkeerplaatsen naast de Morschpoort
verdwijnen in dit plan. Hierbij merkt hij op dat
tegen het voorstel om het pleintje achter de
huizen op het Kort Galgewater af te sluiten de
gemeente als argument aanvoerde dat er geen
parkeerplaatsen mogen verdwijnen. Dat er nu
zonder meer negen plaatsen worden geschrapt
strookt niet met eensluidend beleid.
- In 2011 zullen verder de overige reguliere
activiteiten worden georganiseerd.
7. Buurtkrant
- Nel zegt (als lid van de redactie) dat ze erg
tevreden is met de krant zoals die nu wordt
opgemaakt door Jasper Bot. Jasper draagt ook
bij aan de inhoud van de buurtkrant, evenals
Geertrui Marks, die bij de redactie is gekomen.
Bij de afgelopen drie kranten was er ruim
voldoende kopij.
- Thea meldt dat Albert Claproth, die de
vormgeving van de advertenties verzorgt, nooit
wordt genoemd in de krant. Nel mailt naar
Jasper om Albert te vermelden in de krant.
8. Samenstelling bestuur
Martin, Niels en Nel stellen zich opnieuw
beschikbaar. John Coenraad stelt zich
beschikbaar als interim voorzitter tot ca.
september wanneer we een nieuwe voorzitter
verwachten te hebben in de persoon van John
Marks, die zich hiervoor heeft aangemeld. De
ALV stemt in met deze samenstelling van het
bestuur.
9. Rondvraag
- Gosse pakt de activiteiten betreffende de
Districtsraad van vorig jaar er bij:
Herbestrating is nog niet afgerond, zegt Rob.
Gosse gaat er via de Districtsraad aandacht aan
besteden. Lia had voorgesteld om een borrel
samen met Stichting Historische Haven Leiden
te organiseren. Het is er niet van gekomen, maar
dat kan alsnog.
-John M. stelt voor weer een gezamenlijke
hutspot maaltijd op 3 oktober te doen met SHHL.
Organisatie vorige keer: Harry v.d. Heijden en
Jarich Oosten. Voor dit jaar meldt Gosse zich
aan en hij zal Jarich Oosten benaderen.
-Martin legt uit wat het plan is om het pleintje bij
het Kort Galgewater af te sluiten tegen

hangjongeren. Het hele pleintje afzetten is niet
mogelijk. De bedoeling is om halfhoge hekken
zonder slot te plaatsen tussen bergingen en
tuinen en om voor het muurtje bij de entree van
het pleintje struiken te laten planten door de
gemeente.
-Thea noemt de zgn. boomvoeten en vraagt
aandacht voor dit punt in de Districtsraad.
-Jarich Oosten heeft eens gesproken over een
handreiking over breder beleid samen met de
buurtvereniging. Hij kan helaas wegens een reis
nu niet aanwezig zijn. John C. zal contact met
Jarich opnemen zodra hij terug is (over 2
weken).
-Nel is vorige week bij begrafenis van de heer
Wim Stikkelorum (eigenaar TOWI) geweest. De
straat was goed vertegenwoordigd, waarvan veel
ondernemers.
- Lia heeft het steunpunt woonomgeving gemeld
dat ze de kleur rood van de buitengevel van de
nieuwe ‘Kater’ niet vindt passen en of het niet
aangepast dient te worden. Lia is teruggebeld en
de kleur mag gewoon blijven zitten omdat het
geschilderd hout is, wat schijnbaar mag.
- Lia vraagt of zij een bord aan de boom voor
haar deur mag hangen met ‘verboden voor
fietsen’? ‘Nee’, wordt haar geadviseerd. Zelf
heeft ze de fietsenmaker in de Morsstraat al
aangesproken of hij zijn troep ‘s avonds weg wil
halen.
- Vuilnis: Pas op de ochtend van ophalen (hier:
de maandag- en donderdagochtend) de
vuilniszakken buiten zetten. Bij constatering van
overtreding de reinigingspolitie bellen. Martin
gaat in de buurtkrant iets schrijven over
meeuwen en vuilnis aanbieden.
- Schoenmaker Ruytenbeek en zijn vrouw gaan
stoppen met hun schoenmakerij in de
Morsstraat. Ruud van Hoorn, de schoenmaker
uit de Bakkersteeg gaat, samen met Marianne
Zweerus, hier verder als schoenmakerij
Morspoort.
- Martin vraagt naar ‘Groen in de wijk’. Gosse
gaat er een potje voor zoeken en zegt ook dat hij
plantjes gaat halen!
- John C. noemt het project digitaliseren van de
buurt en een website. John en Gosse gaan
samen hier iets over opzetten en offertes
opzoeken. Gosse oppert een oproep in de
buurtkrant voor een beheerder. Thea stelt voor
Albert Claproth te vragen.
Nel geeft Gosse een fles als dank voor de
gastvrijheid.
Thea krijgt een cadeau en het verzoek een
datum te prikken voor ‘n etentje.
De notulen van iedere bestuursvergadering zijn
openbaar, evenals de vergaderingen zelf. Wilt u de
vergadering bijwonen of de notulen toegestuurd
krijgen? Vraag het Niels Menken via:
nielsmenken@hetnet.nl.

11

Buurtkrant De Put in de Oude Morsch – 15e jaargang nummer 57, maart 2011

Wandelen door de buurt
NOOB

Voorjaar. En zoals de natuur haar winterkleed
van haar afschudt en nieuw ontluikt, zo lijkt onze
buurt dat ook te doen.
Groepjes toeristen, de eerste terrasgangers,
meer bootjes op het water en toenemende
bedrijvigheid in de buurt. In de vorige buurtkrant
heb ik al aandacht besteed aan de komst van
SoetenSo en Alfa Gyros.

Ook dit karwei was snel geklaard. La Plancha is
nu weer volop in bedrijf met een nieuwe keuken.
Binnenkort ga ik daar kijken of de kwaliteit van
de mediterrane gerechten (tip: konijn in de pan)
nog steeds zo goed is.
Ook nieuw in de buurt is café Trotters in de
Steenstraat waar voorheen café de Gulzige
Geus was gevestigd. En ook op de Nieuwe
Beestenmarkt (aan de rand van de buurt) is er
culinaire groei door de komst van Brasserij
Bennies (tegenover Hotel Rembrandt en grand
café de Nachtwacht).

Nu kan ik melden dat tegenover Alfa Gyros in het
pand van de voormalige Kater een Turks
restaurant schijnt te komen. Opmerkelijk is dat
hier de Turk en de Griek tegenover elkaar komen
te zitten. Een soort klein Cyprus met de
Morsstraat als grens. Zo zal het niet echt gaan,
maar het is wel een grappig beeld.
Dan zijn er aan het eind van de Morsstraat twee
etablissementen, die al jaren conculega’s zijn: La
Plancha en het Huis de Bijlen. Maarrrr…..

Elders in de Steenstraat leek het even of
snackbar Quick Snack aan een tweede leven
was begonnen, maar tegenwoordig tref ik deze
meer gesloten dan open aan. Jammer, want de
andere snackbar in deze buurt (Atlas, in de
Morsstraat) is al jaren dicht en zelfs de ramen
zijn nu afgeplakt. Definitief eind of nieuwe start?
Hoe het ook zij, onze buurt lijkt niet alleen
cultuurhistorisch, maar ook culinair van belang te
zijn geworden in Leiden.

Het Huis de Bijlen is niet meer. Bert en Luc het
pand overgedaan aan Yorick en Reanne Bakker,
die vervolgens aan een ingrijpende verbouwing
zijn begonnen. In de tweede week van februari
konden zij de deuren openen van Dela Soul, het
eerste echte soulfood restaurant in Leiden, aldus
de trotse eigenaars.

Voorjaar. De gemeente dacht een nieuwe boom
te gaan planten op het Morschpoort-pleintje,
waar ze eerder de uitspruitende boomstronk,
ontstaan door de verwoestende kracht van de
bliksem, zo maar zonder meer had verwijderd.
Dat verwijderen heeft mij toen erg gestoord en
deze poging tot aanplant nu ook, want de
buurtvereniging is met de districtsraad bezig om
te kijken naar een nieuwe inrichting van dit
pleintje.

Wat nou precies soulfood is weet ik niet zo een,
twee, drie. Volgens de eigenaars zijn
het gerechten die hun oorsprong vinden in het
zuidelijke deel van de Verenigde Staten, waar de
Afro-Amerikaanse keuken heel populair is. Maar
dan weet ik nog niet zo veel. Dan maar
uitproberen. Nou, dat was dus niet zomaar uit
eten, maar een eetervaring. Met name door de
aparte smaken die de gerechten meekrijgen en
het feit dat je kleine hapjes en grote
hapjes, zowel vis, als vlees als vegetarisch met
elkaar kunt combineren. Voor de één is dat
geweldig, voor de ander onwennig. Gezien het
feit dat na de eerste week de loop er nog steeds
in zit, lijkt Dela Soul een succesvolle opvolger
van het Huis de Bijlen. Niet in de laatste plaats
omdat er ook gezellig geluncht en geborreld kan
worden.
Toeval of niet: enkele weken later was er ook
bouwactiviteit bij overbuur La Plancha. De
keuken werd in een nieuwe jas gestoken.

De huidige status van het Morschpoort-pleintje
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Oplettende buurtgenoten hebben het planten
weten te voorkomen; in ieder geval tot er een
definitief plan is. Iedereen die daar een idee over
heeft kan dat melden bij de buurtvereniging. Elk
idee is welkom, maar wacht er niet te lang mee.
Alhoewel….zolang er onzekerheid is over het
aanblijven van de parkeerplekken op het pleintje
kan het nog wel even duren. Tot die tijd staan er
bloemen en planten in het drie-palen-perk. Het is
een voorbeeld van de (non-) communicatie van
de gemeente Leiden. En daar houdt het niet op.
Want…….

Een mooi voorbeeld hiervan is het horecabeleid.
Al tijden wordt er gesjord aan de opening- en
sluitingstijden van de horeca en dan met name
van de cafés en bars. Jaren geleden was er in
een referendum een meerderheid tegen het
verruimen c.q. loslaten van de opening- en
sluitingstijden. Het toen ontstane en nog huidige
beleid van binnenkomst- en sluitingstijden werkt
heel goed. Men moet voor een bepaalde tijd
binnen zijn en dan kan je alleen nog naar buiten
en de uitbater/eigenaar bepaalt zelf wanneer hij
de zaak sluit. Op die manier gaan niet alle
kroegen tegelijk uit en is er minder kans op
lawaai en rottigheid. Maar...

In de vorige buurtkrant heb ik aangegeven dat de
buurtvereniging de gemeente in het verleden
schriftelijk heeft gevraagd of de bewoners uit
deze buurt in de tijdelijke Morsgarage mogen
parkeren met hun parkeervergunning.
Ook heeft zij de gemeente laten weten dat
eenrichtingsverkeer op de Morsweg voor onze
buurt grote problemen en veel omrijden tot
gevolg zal hebben. De reactie van de gemeente
was dat ze met de buurtvereniging in gesprek
zou gaan als het zover was.

dan zijn er gemeenteraadsleden (van D’66, VVD
en PvdA) die de gemeenteraad voorstellen de
binnenkomsttijden los te laten. En vervolgens
besluit die gemeenteraad om, tegen de wil van
de meerderheid van de burgerij, tegen de wens
van de horeca zelf en ondanks een negatief
advies van de politie en van het college van B &
W, dit voorstel aan te nemen. Dan denk ik…..zijn
jullie nou echt doof? Wie heeft deze lobby
betaald? En wie vertegenwoordig je dan als je
hiermee instemt? Bovendien kunnen we, als dit
door gaat, in deze buurt onze lol op gezien de
aanwezige horeca.

Nou, afgelopen december was het zover en
heeft de gemeenteraad met de kleinst mogelijke
meerderheid besloten dat er een tijdelijke
parkeergarage komt op het Morschterrein, maar
zonder contact hierover met de buurtvereniging
op te nemen. Sterker nog. Er is tevens –zomaar
vanuit het niets- besloten om negen
parkeerplekken aan de zijkant van de
Morschpoort te schrappen, terwijl dat niet eerder
ter sprake was gekomen. Hoe kunnen wij als
bewoners daar nu op inspreken als dit niet
gecommuniceerd wordt door de gemeente? En
waarom moeten deze parkeerplekken weg?
Kortom, zoals gezegd: (weer) een staaltje noncommunicatie van de gemeente.

Maar gelukkig is het voorjaar en heeft de
gemeente mooie viooltjes in de plantenbakken
op de Beestenmarkt geplant.
Hoera!

En bovendien inconsequent, want in de
besprekingen over het afsluiten van het pleintje
bij het Kort Galgewater was één van de
argumenten van de gemeente dat dat niet kan
omdat er dan parkeerplekken verloren gaan. En
nu kunnen er wel zomaar negen parkeerplekken
verdwijnen? Dat mogen ze mij eens uitleggen,
want dit is voor mij een en al tegenstrijdigheid.
Niet (willen) luisteren naar de burgers die je
hebben gekozen. Zo ontzettend regentesk!

Feestelijke viooltjes op de Beestenmarkt
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Buurtvereniging
'De Put in de Oude Morsch'

Kalender 400 jaar Oude Morsch
Datum Activiteit
17 april Workshop Singel
Promenade

Locatie
Volkenkunde

17 mei Workshop NUON +
industrieel erfgoed

Nieuwe Energie
(Portaal)

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.

15 juni Historische Wandeling verzamel +
borrellocatie

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

28 aug Historische Wandeling verzamel +
borrellocatie
10 & 11 Presentatie Resultaten Scheltema
sept
Workshops
10 & 11 Wandeling Industrieel
sept
Erfgoed Cor Smit
10 sept Buurt BBQ

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

Het bestuur wil een website van de
buurtvereniging gaan opzetten. Wie wil de
technische kant hiervan op zich nemen?
Mail Niels: nielsmenken@hetnet.nl

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

voorzitter a.i.
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.
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Sponsors van buurtvereniging 'De Put in de Oude Morsch'

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

