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Op de laatste ledenvergadering werd mij
gevraagd om voorzitter van de buurtvereniging
te worden. Sinds het aftreden van Thea
Cordess is het voorzitterschap waargenomen
door John Coenraad, omdat ik het tot de zomer
nog druk heb als interim bij Naturalis.
Dit jaar ben ik al 65 jaar geboren Leidenaar.
Behalve 8 jaar in Warmond, 1 jaar in
Stockholm en 5 jaar Straatsburg, heb ik in
Leiden gewoond. In Warmond was ik politiek
actief en ook een beetje door mij staan er
geluidsschermen langs de Schipholspoorlijn.
Nu zou dat vanzelfsprekend zijn, in de 70er
jaren allerminst. Onze drie kinderen zijn
opgegroeid in de Raadsherenbuurt waar we 25
jaar met veel plezier gewoond hebben. Ook
daar ben ik actief in het buurtleven geweest als
penningmeester van de buurtvereniging en als
lid van de werkgroep Openluchttheater Leidse
Hout. Ik ben van huis uit natuurkundige en heb
me in beziggehouden met de organisatie en
programmering
van
wetenschappelijk
onderzoek, abstract werk en vaak in het
buitenland. Nu dus gepensioneerd met twee
kleinkinderen en nog wat klussen. Tijd om me
met dingen bezig te houden die concreet en
dichtbij zijn, zoals deze buurt.

*****
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
De deadline voor de volgende buurtkrant is
11 september 2011

Geertrui en ik zijn in 2006 gevallen voor een
huis op het Kort Galgewater. Het is heerlijk in
de binnenstad te wonen, vooral toen bleek dat
we in een gezellige buurt waren beland met
veel verschillende typen mensen, met
woonhuizen en winkels, met horeca en oude
schepen,
met
ouderen,
studenten,
alleenstaanden en gezinnen. Een diverse buurt
met als gemeenschappelijk kenmerk dat we in
één van de oudste stukjes van Leiden wonen
met een actieve buurtvereniging die probeert te
verbinden, met buurtborrels, de jaarlijkse
barbecue, een buurtblad en een goede
belangenbehartiging. Ik wil graag een tijdje
bijdragen aan het versterken van de
verbindingen in de buurt, ook met onze
buurtgenoten van de historische haven. Spreek
me gerust aan of stuur een e-mail
(jmarks@planet.nl) als je ideeën hebt over wat
de buurtvereniging kan betekenen.

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

Online: De website voor vragen, opmerkingen
en klachten over de woonomgeving, is:
http://www.leiden.nl/woonomgeving
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Toos Kroesemeyer, een gedreven idealiste
Geertrui Marks

In de nummers van de Buurtkrant van maart en
juli 2010 liet Frits van der Mark Aad en Ineke
Straathof aan het woord over hun jeugd in en
rond het „Paviljoen‟ van het Museum
Volkenkunde, één van de drie voormalige
quarantainebarakken van het Academisch
ziekenhuis, waar patiënten met tyfus, pokken,
Spaanse griep en andere besmettelijke ziekten
indertijd werden verpleegd.

Op nummer 23 kwam in 1945 de familie
Kroesemeyer te wonen. De oorlog was voorbij.
Aad van der Luit, van nummer 26, was zeven,
Toos Kroesemeyer, de oudste dochter, achttien.
Op een maandagmiddag bezoek ik Toos en haar
man Cor Harteveld in hun gezellige huis in de
professorenbuurt, waar ze nu ruim dertig jaar
wonen. Ze wil best meewerken aan een stukje
over de Mors, maar ze heeft er eigenlijk niet zo
veel over te vertellen, zegt ze al meteen. Ze
heeft er maar een jaar of zes, zeven gewoond.
Ja, de kazerne natuurlijk, en de paardenslager
Zwetsloot en de bakker en dan was er nog een
christelijke vereniging.

In 1938, het geboortejaar van Aad, werd het
gebouw de conciërge- en dienstwoning van
Museum Volkenkunde met de ouders Straathof
als eerste bewoners. Het huis was in slechte
staat, het zeil op de vloer bolde, het behang en
betengel bewoog als het hard woei. Het huis was
nauwelijks warm te stoken, want de wind drong
door de kieren en had vrij spel in de kruipruimtes.
Als tegenprestatie voor zijn diensten als bewaker
van het museum en het terrein eromheen kreeg
vader Straathof gratis steenkool, maar Aad liep
toch difterie op en zijn broertje longontsteking.
Aad vertelt ook over de oorlog, die hij als klein
jongetje heeft meegemaakt: de ravage van de
bomaanslag van december 1943, waardoor het
gezin Straathof het huis voor zes maanden
moest verlaten, de spanning rond de illegale
activiteiten en de onderduikers binnen de muren
van het museum, de dode Duitser die in de tuin
gevonden werd. Maar voor de zes kinderen
Straathof, deels pas na de oorlog geboren, was
het ouderlijk huis een paradijselijke plek in een
beeldentuin met een mystieke, exotische sfeer,
weelderige planten en een grote vijver. Er waren
altijd vriendjes en vriendinnetjes en de
stoomfluiten en rangeertrompetten van het spoor
vormden de achtergrondmuziek.

e

Beeld van de 1 Binnenvestgracht, in het huisje
direct na het hek links woonde het gezin
Harteveld. Op de achtergrond is de ingang van
de Morspoortkazerne te zien met rechts het nog
bestaande Wachtgebouw. Vader Harteveld
werkte vlak na de Tweede Wereldoorlog voor de
‘hoge omes’ van deze kazerne.

In het maartnummer van 2011 vertelt een andere
Aad, de bekende Leidenaar Aad van der Luit,
hoe gelukkig hij als jongetje van een jaar of tien
was in de jaren vijftig in De Oude Morsch, toen
speelgoed en televisie schaars waren. Een
zorgeloos jongensverhaal, waarin het paviljoen
en de magische tuin weer een centrale rol spelen.
Maar nu verlaten we die tuin, we gaan door het
e
poortje naar de 1 Binnenvestgracht. Recht
ertegenover staan twee kleine identieke huisjes.

Tot haar veertiende woonde ze in Utrecht, maar
toen haar vader zich in 1942 moest melden voor
de Arbeitseinsatz en in Duitsland te werk zou
worden gesteld, vluchtte hij met zijn gezin.
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Ze gingen naar zijn ouders in Leiden en zo trok
Toos bij haar grootouders in. Daar woonde ze
een paar jaar met haar vader, moeder en twee
zusjes op één bovenkamer en een zolder. Pas
eind 1945 kon het gezin de eigen woonruimte
e
krijgen op de 1 Binnenvestgracht. Dit dankzij de
contacten van Cor Harteveld, met wie Toos via
de korfbalvereniging verkering had gekregen.
Het
leven
in
Toos‟
periode
op
de
Binnenvestgracht was uitgesproken arm. Er was
te weinig geld en vrijwel alles was nog op de bon.
Vader Kroesemeyer was chauffeur, hij reed op
vrachtwagens en werkte ook voor officieren en
andere „hoge omes‟ bij de Morspoortkazerne.
Het huis was, samen met de twee identieke
huisjes ernaast, waarin een „uitgebombardeerde‟
Rotterdamse schoenmaker woonde, eigendom
van een aannemer met een timmerbedrijf voor
wie Cor werkte. Het andere buurhuis was een
timmermanswerkplaats. De staat waarin het
huisje op nr 23 verkeerde was erbarmelijk. Om
naar de wc te gaan moest je naar buiten, via een
plaatsje waarop je in donker uitgleed over de
naaktslakken. Het was er extreem vochtig
doordat het huis boven een gracht was gebouwd.
Op de eerste verdieping sliepen Toos‟ ouders en
zusjes; zijzelf sliep op de tochtige zolder, direct
onder de dakpannen. De kieren in het dak waren
zo groot dat de sneeuw er ‟s winters doorheen
stoof en op het bed bleef liggen.

e

Foto van de 1 Binnenvestgracht 23 nu. Toos
sliep er vlak na de oorlog onder het pannendak.
Van enige isolatie was geen sprake, als het
sneeuwde stoof de sneeuw door de kieren.
Haar ziekte en de omstandigheden waarin ze is
opgegroeid zijn bepalend geweest voor haar
verdere leven en voor de keuzes die ze heeft
gemaakt, zegt ze. Je milieu, geld, gezondheid en
opleiding bepalen voor een groot deel je kansen.
In 1962 werden Toos en Cor daar opnieuw mee
geconfronteerd toen ze een adoptieprocedure
startten. Zes jaar heeft het geduurd voordat ze in
1968 hun eerste kind konden adopteren. En bij
de adoptie van hun tweede kind herhaalde de
strijd zich. De reden: de Raad van de
Kinderbescherming achtte het opleidingsniveau
van de ouders van Cor en Toos, van beide
kanten arbeiders, te laag.

Eind 1948, toen ze eenentwintig jaar was, werd
Toos ziek. Ze was doodmoe, viel zienderogen af
en zag als patiënt het buurtleven nog alleen door
het raam met uitzicht op de muur waarachter de
planten- en beeldentuin van Volkenkunde lagen.
Moeder had al eerder tevergeefs geprobeerd
een urgentieverklaring voor een andere woning
te krijgen, maar die werd niet afgegeven zolang
geen van de bewoners ziek was. Zelfs toen Toos
nog maar 83 pond woog, zag de huisarts geen
reden voor opname, maar door de druk van een
magnetiseur kwam ze uiteindelijk toch in het
ziekenhuis terecht. Daar bleek ze een ernstige
vorm van tuberculose in beide longen te hebben.

In 2006 kreeg Toos, die vijftien ouder is dan Aad
van der Luit, toevallig tegelijk met haar vroegere
buurjongetje een Koninklijke onderscheiding,
beiden werden Ridder in de orde van OranjeNassau. Zij kreeg dit lintje, behalve voor haar
vele vrijwilligerswerk in de recreatiesport, vooral
voor haar gedreven inzet voor de emancipatie
van vrouwen met weinig opleiding en financiële
middelen en voor de talloze manieren waarop ze
zich inspande voor emancipatorisch gerichte
scholingsactiviteiten.

Ze moest acht maanden in quarantaine blijven
en mocht na die tijd niet terug naar de
Binnenvestgracht. Ze had het net gered, het
gezin kreeg een huis toegewezen buiten de wijk.
Het herstel heeft drie jaar geduurd. Pas eind
1952 vond het uitgestelde huwelijk met Cor
Harteveld plaats en kon Toos haar werk als
naaister weer oppakken.
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In 1971 werd ze lid van de FNV-Vrouwenbond,
waar ze een carrière doorliep van lid via
voorzitter van het districtsbestuur tot landelijk
bestuurslid.
In
het
kader
van
deze
vakbondsactiviteiten volgde ze talloze cursussen
en trainingen en ging ze die ook zelf geven.
Vanaf 1975, het internationale jaar van de vrouw,
zette ze zich hartstochtelijk in voor de
emancipatie van vrouwen die geen dure
cursussen
kunnen
betalen
om
hun
opleidingsniveau te verhogen, voor wie een
gulden en later een euro per avond al een
probleem is. Daar moesten de subsidiegelden
terecht komen en nergens anders. Toos
ontplooide zo veel activiteiten dat het ondoenlijk
is ze hier op te noemen, maar toch een greep: ze
richtte in Leiden de succesvolle verenigingen
Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving
(VOS) en Politieke Vorming voor Vrouwen op.

Met haar diploma ging ze aan de slag, eerst als
huisnaaister, daarna op een atelier waar ze al
spoedig andere naaisters begeleidde. Vanuit
deze ervaring en met een feilloze intuïtie kon ze
later trainingen en cursussen geven, waarin ze
flexibel tegemoet kwam aan de behoeften van de
deelneemsters. Ze bracht beginners en
gevorderden, lager- en hoger opgeleide vrouwen
met elkaar in contact en ze liet ze van elkaar
leren en profiteren. Ook organiseerde ze
aanvullende scholing en opfriscursussen als
vrouwen daaraan behoefte hadden. Ze wees de
weg die ze zelf had gelopen, want in haar eigen
beroepsonderwijs had ze uitsluitend vakgerichte
scholing
gehad.
Algemene
vakken
als
Nederlands, Engels en rekenen werden er niet
gegeven. Daarin en in andere vaardigheden had
ze zichzelf later bijgeschoold. Ze was effectief,
haar methode werkte.

Doordat ze zelf uit een arm arbeidersgezin kwam
en de drempels en belemmeringen aan den lijve
had ondervonden, kon ze voor veel autochtone
en allochtone vrouwen een rolmodel zijn. Ze had
haar eigen verhaal. Op de lagere school was ze
een goede leerling, maar voor de ULO was geen
geld. Ze was nog leerplichtig en moest naar de
zevende klas.

Pas op 54 jarige leeftijd begon ze een HBOopleiding, op advies van en gestimuleerd door
Cor, die vol bewondering was voor haar kunnen,
maar het toch verstandig vond als ze haar
intuïtie met kennis onderbouwde. Ze volgde de
studie met interesse en ontdekte dat die intuïtie
van haar zo gek nog niet was. Met haar diploma,
dat haar ook een aantal vrijstellingen gaf, ging ze
sociologie aan de universiteit studeren.
Meer nog dan op het HBO genoot ze ervan.
Maar in haar familie werd haar studie
doodgezwegen, studeren dat deed ons soort
mensen niet, dan had je het te hoog in je bol.

Haar moeder wilde dat ze toch wat verder leerde
en zorgde dat ze geplaatst werd in een
dagopleiding voor coupeuse bij de nonnen.
Omdat de familie Kroesemeyer protestant was,
moest er extra lesgeld worden betaald. Om dat
op te brengen werkte Toos ‟s morgens in de
huishouding. Ze was pas dertien en voor een
dienstje moest je officieel veertien zijn. Moeder
had voor haar geregeld dat ze de stof die ze ‟s
morgens op school miste, „s avonds op eigen
kracht mocht inhalen. Het lukte, Toos haalde in
Utrecht het diploma lingerie en costumière en
zette in Leiden aan het Rapenburg de opleiding
tot coupeuse voort.

Toos is nu 84. Ze geeft nog twee dagdelen
naailes, één aan woonwagenvrouwen en één bij
de Onderwijswinkel. De vrouwen bepalen zelf
wat ze willen maken en waar ze behoefte aan
hebben. Toos sluit erbij aan en ook tijdens deze
lessen wordt weer veel over persoonlijke en
maatschappelijke kwesties gesproken.
De jaren op de Binnenvestgracht hebben een
functie gekregen.

Lopende zaken in onze buurt
Parkeren
Er komt een parkeergarage op het parkeerterrein
naast Stationsplein 107 met ca. 230 betaalde
parkeerplaatsen. Tot onze verbazing verdwijnen
er te zijner tijd echter negen parkeerplaatsen
naast de Morschpoort.

Deze zullen worden gecompenseerd in de
nieuwe Morschpoort garage of op het
parkeerterrein
achter
Stationsplein
107.
Vergunninghouders van het gebied B gaan er
dus nogal op achteruit.
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Het bestuur van de buurtvereniging is het niet
mee eens met de uitleg van parkeerbeheer over
de nieuwe situatie. Ter geruststelling heeft
wethouder van Woensel gezegd dat alles in
prematuur stadium is. Wij houden u op de
hoogte van de uitkomst. (John B.J. Coenraad)

Twee voorlopige locaties zijn inmiddels bepaald:
e
1 Binnenvestgracht ter hoogte van huisnummer
21 naast de parkeerzuil; en op de hoek
e
Kruisstraat
en 1 Binnenvestgracht. Beide
locaties gaan ten koste van een parkeervak. Er
waren meer opties, maar die zijn in overleg met
de gemeente vooralsnog vervallen. Er wordt
naar nieuwe mogelijke locaties gezocht. Die
zullen waarschijnlijk in de buurt van het Kort
Galgewater komen.

Ons afval gaat ondergronds
De gemeente Leiden heeft onze wijk als
proefproject aangewezen voor het ondergronds
verzamelen van afval. Waarom ondergronds
verzamelen? Om zwerfafval tegen te gaan en de
overlast te bestrijden die meeuwen veroorzaken.
Dat gaat ondergronds gebeuren, omdat die
bakken bepaald niet mooi zijn.
En waarom onze wijk? Omdat die klein en dus
overzichtelijk is. Op basis van de ervaringen die
hier worden opgedaan, wordt gekeken hoe
straks ook in de rest van de stad afval
ondergronds
verzameld
kan
worden.
Wat betekent ondergronds verzamelen voor ons
als buurtbewoners? Dat we niet meer op
maandag en/of donderdag de vuilniszak buiten
zetten, maar op elk moment van de dag onze
afvalzak in de ondergrondse bak kwijt kunnen.

Natuurlijk ontvangt u als bewoner nog een
informatiebrief. En heeft u nu al vragen, zet die
dan even op de mail naar het bestuur of naar mij:
offringa@xs4all.nl. (Gosse Offringa)

De afstand tussen bak en woning zal niet groter
zijn dan 200 meter. Om het „afvaltoerisme‟ te
beperken, worden er toegangspasjes verstrekt.
De frequentie waarmee de containers geleegd
moeten worden, zal goed in de gaten worden
gehouden. Ik denk dat wij als bewoners het ook
moeten melden als we merken dat de afvalzak
niet meer in de bak past.
De gemeente begint volgens plan in de maand
augustus met het plaatsen van ondergrondse
bakken. Inmiddels is er op vier plaatsen in onze
wijk gegraven om de juiste plekken te bepalen.
Want voordat een bak de in grond gaat, moet je
weten wat er op die plek al in die grond ligt, en
wat de gevolgen van plaatsen van bakken voor
de omgeving kunnen zijn.

Op zoek naar kabels, het graven van een
proefsleuf
Groen in de wijk
Ook dit jaar heeft de buurtvereniging met succes
geld aangevraagd bij het Wijkinitiatieffonds voor
meer planten en bloemen in de wijk. Maar waar
gaan we al dat groen in de grond zetten? Ik zit
eraan te denken om boomvoeten op het Kort
Galgewater die wel wat groen kunnen gebruiken,
opnieuw te beplanten. En natuurlijk zullen we het
geld ook gebruiken om de boomvoet op het
Morspoortplein keurig bij te houden.
Als mensen ideeën hebben over plekken in onze
wijk waar meer groen wenselijk is, laat me dat
dan snel weten via: offringa@xs4all.nl. Ik ga
binnenkort aan de slag. (Gosse Offringa)

Welke kabels liggen er? Welk bedrijf moet je
inhuren om die kabels te verleggen? Liggen er
nog oude rioleringsbuizen? Zal die boom die
precies naast de geplande plek staat niet dood
gaan? Ook moet je weten wat de
grondwaterstand is, zodat voorkomen kan
worden dat de bak omhoog wordt gedrukt en
gaat drijven als het grondwater stijgt – een
serieuze kwestie, want het regent in ons land
nog wel eens…
Dit is gebeurd met een
ondergrondse afvalbak op de Beestenmarkt,
begin dit jaar.
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Buurtwandeling in het kader van 400 jaar stadsuitbreiding
Corine Hendriks, buurtvereniging Noordvest-Molenbuurt

Voetreis door de tijd
Waar aan de Langegracht staat in een verborgen
hoekje nog een dagelijks werkende gaslamp?
Waar nabij molen De Valk kunt u nog een
onvervalst Jugendstil-pand zien? Waar staan
een aantal gaslampen bij elkaar? Onder welk
nieuwbouwcomplex ligt een begraafplaats, en
waar en waarom is in de Oude Morsch de
kunststroming De Stijl uitgedrukt in straatstenen?
Op zondagmiddag 28 augustus tussen 14.00 en
16.30 uur kunt u het te weten komen.

Gepensioneerden
„Mijn schoonvader was lid van het Gilde‟, vertelt
Van Vliet, „dat is de Leidse variant van een
organisatie van mensen die – wel of niet
vervroegd – met pensioen zijn gegaan maar
actief willen blijven. Ze willen hun ambacht
doorgeven, of juist iets heel anders doen. Mijn
schoonvader sloot zich aan bij het Gilde nadat hij
met pensioen was gegaan en is daarbij de
stadswandelingen gaan opzetten. Later is hij uit
het Gilde gestapt en heeft hij Langs Leidse
Dreven en Hofjes opgericht. Een vaste klant was
en is Van der Veeken & De Bruijn Trainingen die
al heel lang de cursus Pensioen in Zicht
organiseert die Bram zelf ook volgde. Dat is een
vierdaagse cursus in Oud Poelgeest voor netgepensioneerden – met partner – waarin zij zich
oriënteren op de zee van tijd die voor hen ligt.
Wat doe je daarmee? En hoe wen je eraan dat je
ineens weer heel veel samen bent met je
partner? Een stadswandeling op dinsdag maakt
deel uit van het programma. Op een dag vroeg
mijn schoonvader of ik wilde helpen, en zo is het
begonnen.‟ Toen Bram Cebol stopte met Langs
Leidse Dreven en Hofjes omdat hij het fysiek niet
meer aankon, nam schoonzoon Piet het over.

De buurtverenigingen Noordvest-Molenbuurt en
Oude Morsch organiseren in het kader van hun
400-jarig bestaan een wandeling door hun buurt.
De wandeling begint bij de Lakenhal en gaat
langs klassiekers als de Morspoort en de
Stadstimmerswerf. Maar u wordt ook wijzer over
de minder bekende bijzonderheden in de wijk.
De gratis wandeling duurt twee uur, exclusief
een pauze van een half uur waarin u een kopje
koffie of een drankje kunt nemen. Piet van Vliet,
Annerije van der Vliet en Wietse Buma van
„Langs Leidse Dreven en Hofjes‟ nemen u in
kleine groepen mee op sleeptouw. De wandeling
gaat om 14 uur van start bij de Lakenhal.
Interview met Piet van Vliet, een van de
stadsgidsen: ‘Leiden gaat soms slordig om
met zijn geschiedenis’
„De combinatie van de Gekroonde Liefdepoort
met het Pieterskerkhofje doet pijn aan je ogen.‟
Piet van Vliet begint zo langzamerhand een
bekende Leidenaar te worden. Sinds 2000
verzorgt hij met zijn karakteristieke, robuuste
stem, stadswandelingen door Leiden onder de
naam Langs Leidse Dreven en Hofjes. De laatste
jaren doen ook Annerije van der Vliet en Wietse
Buma mee.

Ben je zelf geboren en getogen Leidenaar?
„Nee, helemaal niet, ik kom uit de NoordOostpolder! Ja, dat is héél wat anders. Een paar
kleine dorpjes, en negen kilometer fietsen als je
naar de bioscoop wilde. Want de laatste bus ging
om half 10 en dan was de film nog maar net
begonnen. Vandaar dat ik, toen ik ging studeren,
naar de Randstad wilde, waar je cultuur en kunst
direct bij de hand hebt. Ik heb nog even
Amsterdam overwogen maar die stad vond ik
toch net te toeristisch. Het werd dus Leiden. „
Geschiedenis gestudeerd zeker?
„Ja, maar ik kwam in eerste instantie voor
Biologie. Dat vak heeft mijn liefde ook nog
steeds maar je moest de eerste jaren alles planten en dieren, van buiten en van binnen natekenen en dat bleek ik écht niet te kunnen.
Dat was zo frustrerend dat ik de conclusie moest
trekken dat ik mijn heil in een andere studie
moest gaan zoeken. Maar Geschiedenis was
ook leuk.‟

Het gesprek met Van Vliet vindt plaats op 30 mei,
precies twee jaar na het overlijden van zijn
schoonvader: Bram Cebol. Deze de geboren en
getogen Leidenaar die zijn passie voor
stadswandelingen
overbracht
op
zijn
schoonzoon. Cebol is in een kleine kring ook
bekend vanwege het monument voor gevallen
Leidse Indiëgangers bij Molen de Put.
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Wat doe je in het dagelijks leven?
„Ik werk bij Naturalis in wat officieel de
publieksbegeleiding heet. Eén dag per week
werk ik als suppoost en verder verzorg ik
rondleidingen voor groepen. Ja, je kunt stellen
dat ik van mijn hobby mijn beroep heb gemaakt.‟
Je moet voor stadswandelingen veel weten
over historie van Leiden, hoe kom je hieraan?
„Er is heel veel geschreven over Leiden. Nog
niet zo lang geleden hebben historici een nieuwe,
zeer degelijke geschiedenis van Leiden
geschreven in vier delen, onder leiding van
professor van Maanen. De geschiedenis van een
Hollandse stad, heet die. Maar eigenlijk ben ik
meer een liefhebber van de serie van vier
ste
boeken professor Blok uit het begin van de 20
eeuw. Ik hou meer van zijn stijl, het zijn leuke
boeken om te lezen.´ („Hij zuigt het allemaal op
als een spons‟, zegt echtgenote Helga.)

Stadsgids Piet van Vliet
Bewaren of slopen?
„Ik vind dat je daar met zijn allen over moet
praten. Van mij hoeft niet per se alles te worden
bewaard. Je kunt bijvoorbeeld, zoals nu met de
Meelfabriek wordt overwogen, de karakteristieke
delen laten staan en de rest afbreken. Nieuw en
oud naast elkaar hoeft elkaar ook niet te bijten.
In Leiden doet het dat soms wel. Waarom
nieuwbouw aan het Gravensteen vastbouwen,
zonder ook maar een steegje ertussen?
Vreselijk! En dan de combinatie van de
Gekroonde Liefdepoort met het Pieterskerkhofje.
Doet pijn aan je ogen, ga maar kijken. En wat ik
belangrijk vind is hergebruik van gebouwen. Kijk
wat je nog met een gebouw kunt doen. Het
voormalig weeshuis aan de Hooglandse
Kerkgracht heeft bijvoorbeeld heel lang
leeggestaan, je ziet zo‟n gebouw dan verpieteren.
Doodzonde. Als je er gebruikers voor kunt
vinden, gaat het weer leven. „

Wat is je eigen favoriete stukje stad?
´De Burcht vind ik heel leuk. Dat is een gekke
plek in Leiden, maar wel de plek waar het
allemaal begonnen is, de geboorteplaats de stad.
De Burcht is trouwens heel lang niet van de stad
Leiden
geweest
maar
van
opvolgende
burggraven die vaak niet eens in Leiden
woonden. Overigens doen we de wandelingen
omdat we het zélf erg leuk vinden. Daarom
houden we een groep ook beperkt: bij meer dan
zestien deelnemers splitsen we op.‟
En wat vind je minder?
„Ik vind alles interessant maar houd wel het
meest van algemene wandelingen, waar
vanalles en nog wat in zit. Alleen maar hofje in,
hofje uit... nee. En bouwstijlen liggen me ook niet
zo. Maar ik kan wel een Jugendstil-pandje
aanwijzen hoor.‟

Als je een wens mag doen, iets mag
realiseren in Leiden, wat zou dat dan zijn?
„Ik vind dat Leiden soms erg slordig met zijn
geschiedenis omgaat. Rembrandt is hier
geboren, de grootste schilder die Nederland ooit
heeft gehad, wereldberoemd. En wat doet
Leiden daaraan? Op de plek waar Rembrandt
werd geboren staat nu niksige nieuwbouw, de
plek moet het doen met een plaquette aan de
muur. Vlakbij staat een beeldje van een jongetje
dat Rembrandt zou moeten voorstellen. Verder
schermt een paneel met Rembrandtafbeeldingen
en uitsparingen erin een fietsenstalling op de
Stationsweg af. Dat is toch te treurig voor
woorden: Leiden hoort zijn grootste zoon te eren
met op zijn minst een fors standbeeld!‟

Wat aanschouw je in Leiden met pijn in het
hart?
„Soms gebeuren er wel heel vreemde dingen. Als
ik met een groepje bij het Gravensteen ben, wijs
ik altijd op het beeld van Vrouwe Justitia dat
bovenop het gebouw staat. Helemaal Leiden zeg
ik dan: een blinddoek, een weegschaal, een
zwaard, en een gsm-antenne... Want wat is daar
gebeurd? Een of andere ambtenaar heeft ooit
bedacht dat de bliksem wel eens in de figuur zou
kunnen inslaan, en hoe los je je dat dan op?
Door een bliksemafleider aan haar vast te maken.
En daar staat Justitia dan, alsof er een antenne
uit haar rug groeit...‟
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Wandelen door de buurt
NOOB

In de vorige buurtkrant stond een stukje over de
overlast van meeuwen en wat wij als bewoners
daar tegen kunnen doen. Hulde voor deze
informatie. Het valt me echter op, als ik zo door
de buurt wandel, dat nog niet alle buurtbewoners
begrijpen dat ze vuilniszakken niet te vroeg
moeten neerzetten en geldt ook voor de horeca
in deze buurt. De afgelopen weken ben ik
meermaals vuilniszakken met voedselresten van
met name horecagelegenheden uit de buurt
tegen gekomen, die opengereten waren en
waarvan de inhoud een smerig palet op het
plaveisel vormde met schetterende vogels
(meeuwen en kauwtjes) eromheen. Mijn advies:
ook in die situaties de reinigingspolitie bellen
(telefoon 5165501).

De (non-)communicatie van de gemeente Leiden
was namelijk nog niet ten einde, want nog voor
de buurtkrant uitkwam had de gemeente daar
toch een boom geplant. Dat is nog eens
toezeggingen doen! Het was hiermee blijkbaar
een voorteken dat de bijbehorende foto van de
situatie zonder boom te donker was afgedrukt.
Daarom nu hierbij een goede foto van de nieuwe
situatie… met boom.

Overigens overweegt de gemeente om
ondergrondse containers voor afval in de wijk te
plaatsen. Als proef zal er op één locatie in de
buurt zo‟n container geplaatst worden. Indien de
proef positief verloopt zal er op nog drie locaties
ondergrondse vuilcontainers geplaatst worden.
Als dat doorgaat dan komen we al een heel eind
in het tegen gaan van de meeuwenoverlast in
deze buurt.
Ook wil ik nog even terug komen op de vorige
Wandelen door de buurt. Er is inderdaad een
Turks restaurant gekomen in de Morsstraat in
het pand waar de Kater zat. Turkse eterij Sultan
is de naam. Het pand is opgeknapt en heeft een
strak modern en gestroomlijnd interieur gekregen,
dat hier en daar nog wat aankleding gaat krijgen,
aldus eigenaresse Sylvia de Jager, die
benadrukt dat er met verse ingrediënten wordt
gewerkt. Van buiten valt het niet zo op dat hier
een Turks restaurant is gevestigd (behalve dan
het uithangneon met de naam). De entree van
de zaak is –ja, dat is nou eenmaal de indeling
van het pand- wat smal en donker, maar achterin
de zaak is er ruimte en licht. Stap eens binnen
en probeer eens wat er geboden wordt. Ik ga het
binnenkort zeker uitproberen.

Wat er verder met het Morschpoortpleintje gaat
gebeuren is onduidelijk. Er zijn diverse ideeën en
plannen voor, maar (nog) niks concreets. Nou
ja…of het moet zijn dat de gemeenteraad heeft
besloten dat de negen parkeerplaatsen daar
moeten verdwijnen. Het waarom daarvan is
echter onduidelijk en voor menigeen is dat
besluit ook ongewenst en mogelijk zelfs onwettig,
omdat er geen inspraak op heeft kunnen
plaatsvinden. Dus daar gaat de duidelijkheid.
De
buurtvereniging
heeft
buurtbewoners
opgeroepen om plannen te bedenken voor de
inrichting van dit pleintje. Dat zou dan met
medewerking van de districtsraad moeten
gebeuren. De vraag is of de gemeente ook
hieraan wil meewerken, want herinrichting kost
nou eenmaal geld.

En ik was blijkbaar te optimistisch toen ik schreef
dat oplettende buurtbewoners het planten van
een nieuwe boom op het Morschpoortpleintje
hadden weten te voorkomen.
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Een probleem bij deze plannen is echter dat er
rekening gehouden moet worden met de
verkeersstroom. Er moet verkeer over het
pleintje, aangezien de Morschbrug de enige
ingang, en ook uitgang, van en naar deze buurt
is. Om deze zelfde reden is de buurtvereniging
tegen eenrichtingsverkeer op de Morsweg, welke
mogelijk ingesteld gaat worden als de
Morsgarage er komt. Dat zal betekenen dat
bewoners van dit gedeelte van de buurt flink
zullen moeten omrijden om naar c.q. van deze
buurt te komen.
Een
ander
probleem
is
dat
het
Morschpoortpleintje één van de locaties is
(mogelijk ook de proeflocatie) voor het plaatsen
van
een
(zie
hierboven
genoemde)
ondergrondse vuilcontainer.

Dus werk stil gelegd. Vervolgens bleek dat dan
weer niet zo te zijn, dus werk weer hervat.
Hopelijk is deze klus afgerond als straks op 23
juni de peurbakkentocht vanaf deze plek van
start gaat. Anders wordt de chaos op de
Beestenmarkt rond dit spektakel nog groter.
Bovendien is er van 24 t/m 27 juni ook
zomerkermis op de Beestenmarkt, dus drukte
genoeg in de dagen die dan volgen op de
peurbakkentocht. En dat allemaal als onderdeel
van de Lakenfeesten.
Op dit moment staat zo‟n drie keer per week de
tweede hands boekenmuur op de Beestenmarkt,
die regelmatig wordt opgebouwd. Prachtig, al die
kistjes met boeken in een slinger opgebouwd op
het plein. En elke keer denk ik : “Wat een werk
moet dat zijn om dat telkens weer op- en af- te
bouwen‟.

En dan is er nog het plan om in Leiden het
langste park van Nederland aan te leggen en wel
aan de binnenring van de singels. Dat betekent
voor onze buurt dat niet alleen de werf van
Molen de Valk en de tuin van Museum van
Volkenkunde, maar ook het Morschpoortpleintje
en het park de Put daar deel van gaan uitmaken.
Kortom: veel plannen, ideeën en mogelijkheden,
maar ook veel onduidelijkheden. En je weet
maar nooit met die plannen in en om Leiden: of
ze doorgaan, hoe lang het gaat duren, wat de
veranderingen zullen zijn. (RGL, Rijnlandroute,
Ringweg-Oost, Morspoortgarage). Nou ja…de
boom is in ieder geval terug.
Eén plan kunnen we in ieder geval afvoeren. Het
stadsstrand aan het Kort Galgewater gaat er
definitief niet komen. Een hele geruststelling voor
de bewoners van het Kort Galgewater en het
Galgewater, voor de Stichting Historische Haven
Leiden en de beroeps(lees: rond)vaart. Het
gezond verstand heeft dan toch gezegevierd en
goed van het Stadslab om dat in te zien.

Volgens de eigenaar, Kees de Vos (ook wel
„Kees Kist‟ genoemd) valt dat wel mee, maar dat
komt omdat hij dat regelmatig doet. De eerste
keer is het zwaarst, volgens hem. Kees is nu
zestig jaar en zoekt iemand die hij kan inwerken
en vervolgens dit werk van hem wil overnemen.
Wie zin heeft om dit te gaan doen kan contact
met hem opnemen.

Het plan om de reclame aan de gevels aan
banden te leggen heeft tot nu toe een aparte en
rustige uitwerking, zoals je die in de Steenstraat
kunt bekijken. Een plan dat wel lijkt te werken, zo
te zien. Ook is de PC-Service verhuisd naar het
pand waar naaimachines werden verkocht en is
het oude pand van de PC-Service bij eterij de
Hoek gekomen. Een beetje stuivertje wisselen.

Schoenmaker Ton Ruytenbeek is al opgevolgd,
maar nu toch door iemand anders dan eerst de
bedoeling was. Eerst zou schoenmaker Ruud
van Hoorn, samen Marjan en Marianne, de zaak
overnemen. Ruud‟s schoenmakerij in de
Bakkersteeg zou moeten stoppen, omdat de
eigenaar het pand wilde verkopen. Het pand is
echter gekocht door iemand die belang hecht
aan het handwerk wat daar wordt uitgeoefend en
nu kan Ruud daar blijven. De schoenmakerij
gaat nu overgenomen worden door Marianne
Zweerus en bij deze: Hartelijk Welkom!

Op de Beestenmarkt wordt aan de kademuren
en steigers gewerkt. Althans…met tussenpozen,
omdat het gerucht ging dat voor een aantal
werkzaamheden vergunningen nodig waren.
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Na weken timmeren en schilderen is de stellage
bij De La Soul nu verdwenen en kan er weer
rustig op het terras gezeten worden. Vanaf 2 juli
zal er twee wekelijks live muziek te horen zijn,
dus als je een dansje wil wagen……

Ik denk dat dezelfde ingrediënten dit jaar weer
aanwezig zullen zijn. (Ik hoop wel dat u dit op tijd
leest, want mogelijk valt deze buurtkrant pas een
e
dag na de 25 in de bus en dan zou u pas wat
gemist hebben!)

…kan je ook naar het bierfestival komen, welke
Lemmy‟s 25 juni op het Kort Galgewater
organiseert. Vorig jaar was het erg gezellig en
waren er leuke bands.

Juni was de cultuurmaand voor Leiden, maar ik
denk dat de zomer nog genoeg te bieden zal
hebben. Een heel gezellige, zonnige en goede
tijd gewenst!

Buurtbewoner legt eigen ondergrondse vuilcontainers aan
Van een van onze verslaggevers

Leiden - 15 mei 2011 - Een bekende bewoner
van de Narmstraat vond dat het wel lang genoeg
had geduurd. Onder het motto -de gemeente
doet er veel te lang over, dus doet de burger het
zelf maar- nam hij een schep ter hand en ging
vervolgens voortvarend aan de slag. Naar
voorbeeld van de vuilcontainers uit de jaren
vijftig van de vorige eeuw groef de bewoner tot
ongeveer halverwege in de grond. In de ontstane
kuilen werden vervolgens containers geplaatst,
die werden gevuld met aarde en planten.
Door de inspanningen van de buurtbewoner is
er als het ware een dependance van de hortus
botanicus ontstaan die in een rijtje langs de
zijgevel van het Brandspuithuisje te bewonderen
is. Een voorbijganger merkte op dat deze
verfraaiing van het trottoir een mooie aanwinst
voor de wijk De Oude Morsch in het geheel en
voor het straatbeeld van de Narmstraat in het
bijzonder is.

De buurtbewoner poseert trots tijdens de aanleg
van de vuilcontainers.

Breisels in de Buurt
Gosse Offringa

„Morslevend‟ is een kunstenaarscollectief uit de
Hoge Mors. Een van de projecten van de
deelnemende kunstenaars is Urban Knitting: de
breisels in de buurt, die worden gemaakt door
Simone van Olst. Hebt u ze gezien, de fleurige
graffiti van wol die de brug siert, maar ook de
lantaarnpalen? Leuk toch.
Kijk even op www.morslevend.nl. Vrolijk en gek,
en u wordt uitgenodigd om ook de pennen uit de
kast te halen. Neem nummer 10, dan schiet het
een beetje op en is straks de hele poort ingepakt.
Een versierde lantaarnpaal
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Oud en nieuw in de Oude Morsch
Frits van der Mark

Gezicht op Morsstraat 56 tot 60, een foto uit 1932 van K.J. Kret uit de collectie van het Regionaal Archief
Leiden. Kinderen spelen in een stille straat. Geheel links is een prachtig, op de vlucht gebouwd’
trapgeveltje te zien. Hierin is de naaimachinehandel van Westdorp & co gevestigd. Daarnaast op nummer
58 is volgens de gevelsteen een broodbakkerij. Op de hoek zit Café Billard Toulet. Mogelijk is deze naam
afkomstig van de Franse firma die ook nu nog billards maakt.

Tachtig jaar later. Gelukkig, er speelt nog een kind op straat. Verder veel fietsen. Het pand nummer 56 is
gesloopt en heeft nu een strakke gevel. Op nummer 58 is de gevelsteen weggetimmerd, zou de tekst
‘broodbakkerij’ er nog onder zitten? Op de hoek nog steeds horeca, tegenwoordig heet het ‘de la Soul’.
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Buurtvereniging
'De Put in de Oude Morsch'

Kalender 400 jaar Oude Morsch
Datum Activiteit

Locatie

28 aug Historische Wandeling

verzamelen bij
Lakenhal om
14:00 uur

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.

10 sept Presentatie resultaten
Scheltema
workshops, met wetvanaf
houder Jan Jaap de Haan 13:00 uur
10 & 11 Wandeling Industrieel
sept
Erfgoed met Cor Smit

Details volgen

10 sept Buurten BBQ
Oude Morsch en
Noordvest-Molenbuurt

Park de Put

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

Maakt uw mailadres bekend!
Het bestuur van uw buurtvereniging wil u graag
naast de berichtgeving via de buurtkrant ook
tussentijds notulen kunnen verzenden. Hiervoor
is het wel noodzakelijk dat uw mailadres bij hen
bekend is. Daarom verzoeken wij alle leden van
de buurtvereniging om hun mailadres te mailen
naar te Niels Menken: nielsmenken@hetnet.nl

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

Tevens is het bestuur nog steeds op zoek naar
een geinteresseerde voor het opzetten en
beheren
van
een
website
voor
de
buurtvereniging. Iets voor u? Mail Niels Menken:
nielsmenken@hetnet.nl

voorzitter
secretaris
tel: 512 46 29
penningmeester tel: 513 45 85
lid
tel: 514 14 92

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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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 Za: 10.00 tot 18.00
Do.: koopavond tot 21.00

Telefoon: 071-5142689

