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

van de
voorzitter a.i.

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

Tijdens een bestuursvergadering in februari
2011 is mij gevraagd of ik tot aan de Algemene
Ledenvergadering (ALV) ad interim voorzitter
wilde zijn van de buurtvereniging. In maart
2011 maakte John Marks kenbaar dat hij
voorzitter van de buurtvereniging wilde worden,
maar dat hij door zijn drukke werkzaamheden
vanaf 1 september 2011 de voorzittershamer
van mij over zou kunnen nemen.
Het aller belangrijkste voor een voorzitter - en
ook voor de bestuursleden van de
buurtvereniging De Put in de Oude Morsch- is
dat je voor de leden en bewoners een
luisterend oor bent. Je moet goed op de
hoogte zijn over wat er in de buurt gaande is
en dat zo goed mogelijk overbrengen naar de
betreffende gemeentelijke instanties. Maar ook
moet je goed weten wat de visie van de
Gemeente Leiden is over alle zaken die onze
buurt aangaan. Zoals: de openbare orde en
veiligheid, inloop- en sluitingstijden horeca,
geluidsoverlast evenementen, parkeergarage
Morspoort,
nieuwe
inrichting
Morspoort
pleintje, de Leidse singels „Het langste park
van Nederland, meeuwenoverlast/gratis gele
afvalzakken,
handhaving,
hangjongeren,
zwerfafval, ondergrondse containers en het
belangrijkste: de participatie- en inspraak voor
burgers.

*****
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 december 2011

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

Daarom wil ik bij deze als eerste mijn vrouw
Jacky Zuiddam en vervolgens het bestuur en
Gosse Offringa bedanken voor het vertrouwen
en de steun die ik de afgelopen zeven
maanden hebt gekregen. Ik blijf wel lid van het
bestuur van de Buurtvereniging en nodig u
graag uit om eens een bestuursvergadering bij
te wonen.
U kunt een van de bestuursleden bellen of
mailen om te vragen wanneer de volgende
vergadering plaatsvindt.

Online: De website voor vragen, opmerkingen
en klachten over de woonomgeving, is:
http://www.leiden.nl/woonomgeving
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Klipperaak “Welvaart” na honderd jaar
Geertrui Marks

Het schip in de Historische haven dat wij als
buurtgenoten misschien nog Okke Pieter
Jacob noemen, heeft sinds 2010 een nieuwe
naam: Welvaart. Met het herdopen van een
schip roep je onheil over je af, is een
wijdvermaard bijgeloof.

de binnenvaart te vinden, maar het inbouwen
werd vaak te omslachtig gevonden.
Pas in 1930 kreeg het schip een ingebouwde
motor. Omdat de zeilen daarna niet meer werden
gebruikt, werden tuigage en giek maar lastig
gevonden en in de jaren vijftig verwijderd. De
latere eigenaar Jan Pieter Jansen heeft een
begin gemaakt met het opbouwen van het schip,
dat oorspronkelijk alleen als laadruim diende. De
volgende eigenaar Joep Schakenbos zette de
werkzaamheden voort; hij gaf de roef een
opknapbeurt en voorzag hem van een nieuw dak,
bracht de stalen luikkap aan en zorgde dat het
schip geschikt werd voor bewoning. Toen Pepijn
het kocht, was er dus al heel wat werk verzet,
maar het ruim stond tot de nok toe vol met „troep‟,
min of meer bruikbare spullen, die je voor een
groot deel ook niet zomaar weg kon gooien.

Op de vrijdagavond na Hemelvaartdag leken de
goden inderdaad wraak te nemen. Pepijn en zijn
vriendin Mariette zaten buiten op het achterdek,
toen er zwarte rookwolken opstegen uit de
openstaande luiken. Wat eerst nog een vergeten
pannetje op het vuur leek, bleek al snel de 12
volts accu van lithium voor de motor van de
rubberboot te zijn, die in een oplader van 24 volt
lag, een twee maal te hoog voltage dus. Mariette
gooide emmers water op het vuur, maar lithium
is met water niet blusbaar. Pepijn sprong van het
trappetje over de vlammen om de poederblusser
te pakken. Daarmee lukte het om het vuur uit te
krijgen. Toen de brandweer kwam, was het
ergste voorbij, het vuur was uit, de Welvaart was
niet in vlammen opgegaan, maar er wachtte nog
wel zestig uur schoonmaak en onder een matje
op de tachtig jaar oude vloer uit de
Doelenkazerne herinnert een grote zwarte
brandplek nog aan de gebeurtenis.
Met de naamsverandering wilde Pepijn de goden
niet tarten, integendeel. Welvaart is de
oorspronkelijke naam van het schip, dat
naderhand nog een keer of zes is omgedoopt,
meestal vernoemd naar de nieuwe eigenaar. Ter
gelegenheid van het honderdjarig bestaan leek
het passend in 2010 de oude, mooie naam weer
aan te brengen: Welvaart dus.
Pepijn Hijdra is in 1975 geboren in Leimuiden, op
een Tjalk. Nu, vijftien jaar geleden, in 1996,
kocht hij de Okke Pieter Jacob, een zesentachtig
jaar oude klipperaak, dat wil zeggen een schip
met de steven van een klipper en het ronde
achterschip van een aak. Hij dateert uit 1910,
werd gebouwd in Oude Pekela als zeilschip, nog
zonder motor, en diende voornamelijk om turf te
vervoeren. Enige tijd later kwam er een „opduwer‟
achter, een duwbootje ter grootte van een
personenauto, zoals ze vooral in de eerste helft
van de twintigste eeuw gebruikt werden. In die
tijd begon de verbrandingsmotor zijn weg naar

Zeilend op de Kaag met de trotse schipper op
één van de bokkenpoten
Pepijn had ervaring met schepen. Toen hij
eenentwintig was, was de Okke Pieter Jacob het
derde schip dat hij in eigendom had. Als zoon
van de eigenaar van een scheepswerf en met
een Tjalk als geboortehuis, groeide hij tussen de
boten op.
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Zijn ouders verhuisden van de Tjalk naar een
Zeeuwse Poon. Een zeldzame soort, waar er in
Nederland nog maar drie van zijn. Eén van die
drie is de Maatje van buurman Harry. Met een
ander schip voeren de ouders, nadat Pepijn op
zichzelf was gaan wonen, naar Amerika. Nu
wonen ze op een motorklipper, die ze ongeveer
tien jaar geleden eigenhandig hebben gebouwd,
en waarmee ze geregeld op het Kort Galgewater
liggen als ze vanuit de Haarlemmermeer op
familiebezoek of op doorreis zijn, vaak naar
Frankrijk.

In vier maanden tijd heeft hij het schip min of
meer bewoonbaar gemaakt. Hij werkte overdag
bij Kasteel Metaal in Zoeterwoude, sliep ‟s
nachts bij zijn oma in Vijfhuizen aan de Ringvaart,
en werkte in zijn vrije tijd in Haarlemmerliede bij
zijn ouders aan het schip. Eerst moest het hele
ruim leeg, wat een enorme klus was, ook al
omdat het zo lastig te overzien was wat later nog
bruikbaar zou zijn. Daarna zorgde hij voor een
watertank, een plafond en een ondervloer. De
huidige doorleefde houten vloer is later
aangebracht
en
is
afkomstig
uit
de
Doelenkazerne. De wanden waren aanvankelijk
nog van staal, verwarming was van later zorg.
De eerste vijf winters stond binnen het ijs op de
wanden.

Pepijn was op de scheepswerf van zijn vader al
jong geboeid door de feestelijkheden rond het
„kielleggen‟, het plaatsen van de kiel van een
schip dat vergelijkbaar is met het leggen van de
eerste steen bij de bouw van een huis. Toen hij
vijftien jaar was besloot hij zijn eigen kiel te
leggen, en wel voor een stalen Tjotter, een soort
Tjalkje, waarin de boeren de melkbussen
vervoerden en waarmee ze op zondag naar de
kerk gingen. Twee jaar lang bouwde hij eraan,
samen met zijn vader. In navolging van zijn
moeder bracht hij details in houtsnijwerk aan. In
1991 werd zijn eerste scheepje ceremonieel en
met een toespraak door Maarten Biesheuvel te
water gelaten. Met een oude seagull als motortje
heeft het bootje heel wat tochtjes gemaakt. Het
bestaat nog en zal over een paar jaar op de
luikkap van de Welvaart komen te liggen.

Het restaureren en aanpassen van een schip is
een enorm project, waarbij de drie bepalende
factoren Zin, Tijd en Geld zijn en de verhouding
daartussen. De buitenkant moet voldoen aan de
normen van de Historische haven, dat wil
zeggen dat de authenticiteit van het schip
behouden moet blijven. Pepijn vindt dat terecht
en wil dat ook niet anders. Binnen zoekt hij naar
een interieur waarin het karakter en de belijning
van het schip gecombineerd worden met licht en
modern comfort. Vooral in het begin heeft hij
heel veel werk verzet. Na drie jaar zou hij het
schip zeilende hebben, zo stond het in het
restauratieplan dat hij moest indienen om in
aanmerking te komen voor een ligplaats in de
Historische haven. Nu, na vijftien jaar, zegt hij
dat hij in het tweede jaar van die planning zit,
maar hij verwacht dat het schip in 2012 vrijwel
zeilklaar zal zijn.

Pepijns tweede schip was een woonark op de
Leidse Herensingel. Hij woonde er vier jaar lang,
vanaf zijn zeventiende tot zijn eenentwintigste. In
1996 verkocht hij deze woonboot om de
Klipperaak te kunnen kopen. Nog liever had hij
een echte klassieke klipper gehad met de „kont
overhangend‟.

Het houten roer staat er al en hij heeft twee
monumentale zwaarden gekocht, die bij zijn
ouders in de Haarlemmermeer liggen te wachten
om aangebracht te worden. In het voorjaar gaat
het schip een week of twee, drie op de helling.
De oude fok is er nog, het kopen van een
grootzeil is niet zo moeilijk. Pepijn heeft er nu zin
in, hij heeft dankzij zijn leidinggevende functie bij
Kasteel Metaal ook wat meer geld, maar
daardoor ook heel weinig tijd. Hij maakt
werkweken van vijftig uur. Zijn vader, een echte
vakman, die al veel geholpen heeft, is nu
grotendeels met pensioen en zal zeker mee
willen werken. Ook kan hij het zich nu misschien
veroorloven om eens iets uit te besteden en om
kant-en-klare dingen te kopen. Zin, tijd en geld
lijken in balans te raken.

Varend op de Kaag toont Welvaart haar volle
lengte van 24 meter
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hebben. De woning is ruim, licht en gezellig.
Voor Mariette, die is opgegroeid in Zuid Limburg,
zonder schepen, en die, tot ze bij Pepijn introk,
vanuit haar hoge ramen vanaf de eerste
verdieping over de Hooglandse Kerkgracht
uitkeek, was het dus wennen. Vooral het gevoel
van opgesloten zijn doordat je door de hoogte
van de ruitjes niet naar buiten kunt kijken,
benauwde haar in het begin. Maar alles went.
‟s Zomers zit je meestal buiten en ‟s winters is
zo‟n holletje wel een behaaglijk coconnetje. En
dan de stilte terwijl je midden in de stad woont,
en de vrijheid die het geeft dat je zomaar met je
hele hebben en houden weg kunt varen.
De laatste vakanties hebben ze samen met het
schip veel van Nederland gezien: het IJsselmeer,
de Randmeren, Zeeland, ze hebben in
Amsterdam en Maastricht gelegen, maar op het
Galgewater komen ze steeds weer thuis.

Pepijn en Mariette in hun woonkamer, het ruim
van Welvaart
Sinds drie jaar woont Pepijns vriendin, Mariette
Bloemer bij hem op het schip. Ze kennen elkaar
van de muziek. Pepijn speelt sousafoon (tuba),
Mariette dwarsfluit. Er staat een piano, overal ligt
muziek. In twee ruime kooien huizen drie
konijnen die het goed naar hun zin lijken te

Overzicht viering 400 jaar stadsuitbreiding
Frits van der Mark

Op zaterdag 10 september opende wethouder
Jan Jaap de Haan in het Scheltemacomplex
de tentoonstelling „400 jaar stadsuitbreiding
1611‟. Vier eeuwen geleden werd het gebied
vanaf het Galgewater over de Beestenmarkt
tot aan het eind van de Langegracht bij het
grondgebied van de stad Leiden getrokken.
de
Het was de eerste van de drie 17 eeuwse
stadsuitbreidingen die de stad zijn ronde
vorm met singels hebben gegeven.

Ook
bestede
hij
aandacht
aan
de
toekomstplannen die ontwikkeld moeten worden.
Hij complimenteerde de werkgroep 400 jaar
stadsuitbreiding vooral met haar betrokkenheid
bij de buurt en de toekomst er van. Tijdens de
Open Monumentendagen vonden de laatste in
geplande stadswandelingen plaats. Dit keer met
stadshistoricus Cor Smit als gids.

Een bescheiden expositie die in vogelvlucht liet
zien welke historische gebouwen en elementen
in de buurten Put in de oude Morsch en
Noordvest bewaard zijn gebleven was in
Scheltema opgebouwd. Daarnaast gaf de
expositie een overzicht van de resultaten van de
workshops - „Cultuurplein/Lammermarkt‟, de
„Singelroute‟ en „Nuon-terrein en het industrieel
erfgoed‟. Deze workshops, een lezing over
stadsuitbreiding en een aantal stadswandelingen
werden vanaf begin dit jaar georganiseerd door
een aantal vertegenwoordigers uit de twee
buurtverenigingen
die
binnen
het
stadsuitbreidingsgebied liggen.

Wethouder Jan Jaap de Haan krijgt uitleg van
stadshistoricus Cor Smit
Tot slot wil ik melden dat er ook een blijvende
herinnering aan de 400 jaar viering op stapel
staat. Het moet een vlot geschreven en ruim
geïllustreerd boekje worden waarin zowel
historische als hedendaagse aspecten aan de
orde komen. Het streven is om dit boekje nog dit
jaar uit te brengen.

Wethouder de Haan ging in zijn openingspraatje
in op de historische ontwikkelingen van de buurt.
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Oude tijden herleven in het Galgewater
Nel Hansen

LZ 1886 de zwemvereniging uit Leiden viert
het 125 jarig bestaan. Ter gelegenheid
daarvan worden er dit jaar allerlei festiviteiten
georganiseerd.

Zweminrichting Rijnzicht in het Galgewater (circa
1900)
De wedstrijd is een beetje uit een grap ontstaan,
maar door de enthousiaste reacties ging de
vereniging aan de slag om de wedstrijd op de
„open water kalender‟ te krijgen. Bij deze
wedstrijden gaan de zwemmers en zwemsters
door Nederland om elk weekeinde afstanden te
zwemmen. De verschillende locaties maken het
tot een groot sportief zomergebeuren voor jong
en oud.

Leden van de Leidse Zwemvereninging poseren
bij de springtoren van het zwembad (circa 1900)
Vlak naast de roeivereninging Njord was vroeger
de zwem- en badinrichting Rijnzicht. De eerste
zwemlessen, trainingen en wedstrijden van de
Leidse Zwemclub vonden vanaf 1886 plaats in
het open water van het Galgewater. Om dit te
vieren is er weer een wedstrijd in open water
georganiseerd. Jong en oud heeft kunnen
deelnemen om ouderwets in het Galgewater te
zwemmen. De te zwemmen afstanden waren
gerelateerd aan het 125 jarig bestaan. Het werd
een festijn waar vele zwemmers uit het hele land
aan hebben deelgenomen.

Zeker is dat de binnenstad van Leiden door de
aanwezigen als iets heel aparts werd ervaren.
Het deelnemersaantal van 79 zwemmers en
ongeveer 40 recreanten was voor een eerste
maal heel behoorlijk. Het open water seizoen
loopt van mei tot september waarbij het wel van
belang is dat het water redelijk aangenaam is.

Wedstrijd open water zwemmen in het Galgewater 2011
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Expeditie Maori‟ s leidt tot botenhuis voor twee Waka‟ s
Jasper Bot

“Dit was de start van een goede band tussen het
museum en de oorspronkelijke bewoners van
Nieuw Zeeland, één van de laatste gebieden die
permanent bewoond werd op aarde”, aldus mevr.
Vinke. “Na een roerige geschiedenis toen
Westerlingen Nieuw-Zeeland ontdekten en
koloniseerden, is het geschiedenisbesef en trots
op het verleden van de moderne Maori‟ s sterk in
opkomst. Naast dat zij een Westers leven leiden,
dragen ze nog steeds hun geschiedenis en
cultuur bij zich bijvoorbeeld door middel van
traditionele sieraden en tattoo‟ s. Tevens zijn ze
enorm geïnteresseerd in hun geschiedenis.”

Museum Volkenkunde is volop in bedrijf. In
voorgaande edities van de buurtkrant heeft u
al kunnen lezen dat het onderkomen van het
museum,
het
voormalig
Academisch
Ziekenhuis, aan een grondige opknapbeurt
onderworpen wordt. Het gebouw wordt
voorzien van nieuwe kozijnen en ramen en
tegelijkertijd wordt deze operatie aangewend
om de zalen een facelift te geven.
Het hoofdgebouw is dan ook goed „ingepakt‟ in
de steigerstellages en de ingang van het
museum is verplaatst naar de tijdelijke
tentoonstellingsvleugel in de buurt van de
onlangs gerealiseerde doorgang vanaf de
Morspoort naar de tuin van het museum. Sinds
kort is bij deze doorgang nabij het eveneens
eerder beschreven voormalige quarantaine
gebouw een botenhuis verrezen. In de middag
van een uitzonderlijke zomerdag waar de zon
schijnt heb ik een afspraak met hoofd PR en
Marketing Geke Vinke van Volkenkunde om
meer te weet te komen over deze attractie. Na
de kennismaking en het regelen van een kop
thee in de kantine volgt al snel een kleurrijk
verhaal over het hoe, wat en waarom van de
komst van het botenhuis.

Eerder was in het Volkenkundig museum in 2006
een foto tentoonstelling van Hans Westra te zien
ver de oorspronkelijke bewoners van NieuwZeeland en recent was er dus de Maori
tentoonstelling, die het museum twee heuse
Waka‟ s, Maori-kano‟s, heeft opgeleverd. Mevr.
Vinke: “Er zijn verschillende soorten Waka‟ s, die
overigens van een inheemse boomsoort, de
Kauri boom gemaakt worden. Deze boom is
echter zo zeldzaam geworden dat men enkel
nog natuurlijk „gevelde‟ bomen, bijvoorbeeld door
noodweer, gebruikt.” Volkenkunde heeft twee
typen Waka‟ s, te weten een „doordeweekse‟
Waka Tete, die gebruikt wordt voor rondvaarten
en een ceremoniële Waka Taua, waar enkel
mannen aan boord mogen. Deze was in actie te
zien toen de Maori‟ s in Nederland waren en ligt
nu vredig ter bezichtiging droog onder het dak
van het botenhuis.

“Het verhaal vangt eigenlijk bijna 10 jaar geleden
aan toen Maori‟ s, in hun zoektocht naar
achtergrond van hun eigen geschiedenis over de
wereld bij musea op zoek waren naar menselijke
resten van hun voorouders uit Nieuw Zeeland”,
vertelt mevrouw Vinke. “In Nederland had het
Rijksmuseum voor Volkenkunde, zoals het toen
nog heette, een geconserveerde schedel met
Maori Tattoo‟ s (de huid zat dus nog op de
schedel). Deze enigszins lugubere curiositeit, is
eind negentiende eeuw in Leiden beland, in een
tijd dat je nog plekken op de wereld had, „waar
nog nooit iemand geweest was.‟ Dankzij de
collectie van het museum kon men zich toch
enigszins in een expeditie wanen van
ontdekkingsreizigers, die toen nog met mooie
verhalen en voorwerpen thuis konden komen.”
Overigens is voor zover mevr. Vinke weet, deze
schedel nooit tentoongesteld in het museum. De
Maori‟ s wilden graag dit curiosum terug en na
kort overleg met de minister van Cultuur is de
schedel toen aan de Maori‟ s geschonken.

De Waka Tete in actie in de Morssingel
De Waka Tete is overigens een met houten
panelen versierde kunststof Waka die uit twee
delen bestaat wat eenvoudig is voor het vervoer.
Deze is dan ook vooral bedoeld om in actie te
zijn en hij is al bijvoorbeeld naar London geweest,
8
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waar zich een groep Maori‟s bevindt. De traditie
levend houden is een belangrijk onderdeel voor
de Maori‟s zelf en zij konden prima leven met de
moderne versie van de Waka en die zij dan ook
evenals de Waka Taua zelf hebben gebouwd.
Het originele plan was om de bouw van de boten
bij volkenkunde te laten plaatsvinden, maar dat
is mede op basis van logistieke redenen niet
gebeurd. Het botenhuis is dat echter wel.
Net zoals bij de Waka‟ s is het botenhuis
voorzien van traditioneel houtsnijwerk. De
motieven
verhalen
over
historische
gebeurtenissen en over belangrijke personen.
Vaak zijn de verhalen verwerkt van de
voorouders die ooit naar de eilanden van het
huidige Nieuw-Zeeland kwamen. Een vaak
terugkomende versiering is het spiraalmotief. Het
houtsnijwerk is uitgevoerd door Maori‟ s die
hiervoor naar Nederland zijn gekomen. Mevr.
Vinke geeft aan dat er in Nieuw-Zeeland binnen
de vakopleidingen van houtbewerking er
specialisatie mogelijk is in het houtsnijden op
basis van de Maori traditie. Een mooi voorbeeld
hoe oud en nieuw goed samen kunnen gaan en
hoe een niet Westerse identiteit prima kan
samengaan met het leven in een moderne
samenleving.

Het dak van het botenhuis wordt geprepareerd
Ondanks dat we tot voorjaar 2012 moeten
wachten voordat alle zalen van de vaste collectie
weer toegankelijk zijn, krijgt men deze herfst en
winter de kans om op een geheel eigen wijze
kennis te maken met het ontdekken van culturen,
namelijk door zelf op expeditie te gaan.
In deze familie tentoonstelling kan men zelf
beleven hoe het is om op reis te gaan naar „den
vreemde‟. Met de zoektocht kan je erachter
komen of je avonturier, dan wel bankzitter bent.
Het bezoek aan deze experience is gratis.
“Het idee is zo‟ n jaar geleden ontwikkeld toen
we wisten dat het hoofdgebouw van het
Volkenkundig Museum door de renovatie tijdelijk
gesloten zou zijn.”, vertelt mevr. Vinke. “Het viel
ons op dat we eigenlijk met een groot gedeelte
van de ruimte van het Volkenkundig Museum
vrijwel niets deden, namelijk de riante tuin.” Na
een voorproefje van een Indianentent op de
binnenplaats, is nu dus de expeditie
tentoonstelling te bezichtigen.
Doordat de klimatologische omstandigheden
buiten nogal wisselen zullen er bijna geen
collectievoorwerpen tijdens de expeditie te zien
zijn, maar deze zijn altijd te raadplegen via de
internetsite van Volkenkunde waar de meer dan
200.000 voorwerpen uit de vaste collectie staan
beschreven en afgebeeld. Met de tegen
gereduceerd tarief tot 4 december te bezichtigen
toontoonstelling van beroemde foto‟ s van
National Giographic van 10 topfotografen is een
bezoek aan het Volkenkundig Museum ook deze
winter, ondanks de verbouwing, zeker de moeite
waard. Ontdek datgene wat achter de horizon ligt,
zoals de voorouders van de Maori‟ s eens de
stap naar de nieuwe eilanden waagden.

Het botenhuis in aanbouw. De karakteristieke
bekleding van houtsnijwerk is nog niet
aangebracht.
Het botenhuis is overigens een bekend
fenomeen in Nieuw-Zeeland, alwaar de Maori‟ s
hun eigen boten ook onderbrengen. Wat dat
aangaat wijken die botenhuizen niet zo veel af
van degene die bij volkenkunde te bewonderen
is. Qua weersgesteldheid valt er in Nederland
wel meer regen. Voor de winter zullen beide
boten, zoals dat hoort, uit het water worden
gehaald, waarna deze beiden hun onderdak
vinden in het botenhuis.
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Lemmy‟ s Biercafé – Een interview met Lamber Vos
Martin Boon

Lemmy‟s is het café in de Morsstraat op de
hoek van de Smidssteeg, waar de
buurtvereniging elk kwartaal haar buurtborrel
houdt. Als ik binnenkom voor het interview
staat Lambert te telefoneren. Het gaat over
een wijnbeurs in Waddinxveen. Wijnen? Het
is toch een biercafé? Ja, maar niet uitsluitend.
Lambert Vos, geboren in Soest en net 40 jaar
geworden, is al vanaf zijn schooltijd in de horeca
werkzaam. Eerst als ober/kelner in de Gouden
Leeuw en daarna als barman en later
bedrijfsleider van Café Napoleon in de
Steenstraat (het huidige Trotters). Daar heeft hij
de speciaalbieren leren kennen alsook Mark
Witkamp, met wie hij een v.o.f. (vereniging onder
firma) vormt en in 1996 café Het Derde Deurtje
koopt en deze omvormt tot Lemmy‟s.

Lambert Vos voor zijn 15 jarig biercafé Lemmy’s

Later heeft hij ook nog restaurant Wessels aan
de Haven in bezit gehad en café de Waaghals in
de Beschuitsteeg, maar deze beiden weer
verkocht. Sinds 2010 is Lemmy‟s, na jaren de
eenmanszaak van Lambert geweest te zijn, weer
een v.o.f. (vereniging onder firma) met naast
Lambert, Rogier Rustige en Jan Willem Mulder.
De naam Lemmy is afkomstig van de bijnaam
die Lambert vroeger op school had („Lamby‟) en
de samentrekking van Lambert en Mark, waarbij
het geen toeval was dat de naam van de zanger
van de rockband Motörhead ook de naam
Lemmy had. Met de ‟s achter Lemmy spreek je
de naam net iets makkelijker uit en je kan er van
alles achter zetten (Lemmy‟s biercafé, Lemmy‟s
proeverijen, Lemmy‟s bierfestival etc.). Het logo
is ontworpen door Albert Claproth, die ook
andere grafische zaken voor Lemmy‟s verzorgt
(zoals de T-shirts van het bierfestival) en bij mij
bekend is als de opmaker van de advertenties in
de buurtkrant.

Naast het reguliere aanbod ligt het accent dus op
speciaalbieren en whisky‟s en ook op wijnen.
Lemmy‟s organiseert van tijd tot tijd proeverijen
met deze dranken. En soms ook met een hapje,
zoals een mosselavond. Het zijn voor mij tot nu
toe onbekende activiteiten, die Lemmy‟s nu ten
toon spreidt. Wel bekend bij mij waren de
aandacht bij grote voetbaltoernooien, de
muziekoptredens bij de drie oktober feesten en
sinds een paar jaar het bierfestival op het Kort
Galgewater, maar er is blijkbaar meer. Voor wie
nieuwsgierig is naar de activiteiten van Lemmy‟s
kan deze vinden op de website (www.biercafe.nl)
onder het kopje „nieuws‟.

Wat de speciaalbieren betreft: er werd begonnen
met 20 speciaalbieren op de fles en 4 op de tap.
Nu heeft Lemmy‟s 70 speciaalbieren op de fles
en 8 op de tap en natuurlijk een gewoon pilsje.
En ook zo‟n 40 soorten single malt whisky‟s
naast de blended whisky‟s en het aanbod van
allerlei gedistilleerd, wijnen en frisdranken.

Zoals gezegd zorgde ook de muziek voor een
bepaalde sfeer in Lemmy‟s. Als je binnen in
Lemmy‟s bent vallen de originele foto‟s van
rocksterren op, die aan de wand hangen.
Prachtige foto‟s in zwart/wit. De muzikale
voorkeur zal navenant zijn. Maar daar blijft het
niet bij. Er wordt ook actief iets mee gedaan.
Natuurlijk kennen we de optredens op 2 en 3
oktober voor Lemmy‟s in de Morsstraat. Ook dit
jaar staat daar weer een podium waar talloze
artiesten hun optredens zullen houden.

Op 13 mei 1996 komt in het vernieuwde café het
eerste biertje uit de tap. Het publiek en de
muziek veranderen en er zijn speciaal bieren.
Een deel van de klanten van Het Derde Deurtje
blijft weg, maar nieuwe klanten komen van Café
Napoleon en ook uit de sport, basketball(st)ers,
doordat Lemmy‟s een damesteam en twee
herenteams van BV Leiderdorp sponsort.
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En dit jaar vier dagen lang, want de aftrap (The
Kick Off) is op 30 september. Kijk voor het
programma op www.biercafe.nl. Ook boven de
ingang van Lemmy‟s hangt een programma.

maar ook naar zijn collega middenstanders in de
buurt, met wie hij van tijd tot tijd communiceert
over de gang van zaken.
Dat de buurtvereniging de buurtborrel in
Lemmy‟s houdt vindt hij goed en een
toegevoegde waarde voor de buurt, vanwege de
bevordering van de communicatie in de buurt.
De Morspoort vindt hij prachtig en de Morsstraat
een heel gezellige straat. Er wonen en werken
veel verschillende soorten mensen. Volgens
Lambert is het leuker geworden dan vroeger
door het verdwijnen van coffeeshops. De
fietspalen vindt hij echter geen verrijking van de
Morsstraat. Het staat rommelig en de rijbaan
wordt er smaller door. Met dat laatste kan ik het
helemaal met Lambert eens zijn.

Maar er is meer. Sinds enige jaren organiseert
Lemmy‟s samen met Anton van Hooidonk en
Willem Gressie het bierfestival op het Kort
Galgewater. Voor Lambert komen daar de
schoonheid van die plek, de speciaalbieren en
goede muziek en gezelligheid samen. Hij is blij
dat het dit jaar iets beter bezocht werd dan het
jaar daarvoor. Te meer daar het weer eerst roet
in het eten dreigde te gaan gooien. Gelukkig viel
dat mee en was het een geslaagd festival.
Zo pratend met Lambert merk ik dat goede
communicatie en gezelligheid belangrijke zaken
bij hem zijn. Dat geldt voor de sfeer in Lemmy‟s,

Voor meer informatie: www.biercafe.nl

Alfa Gyros - καλή όρεξη !
Niels Menken

De Griek is terug in de Morsstraat. Hij heet
Alfa Gyros en zit op nummer 28, de plek waar
vroeger Jannet van Groeningen haar garen
en wol verkocht. Nadat zij haar laatste klosje
sleet, werd het pand grondig verbouwd en nu
is ruim een half jaar het Griekse restaurantje
van Ioannis Papadimitriou gevestigd.
Het eetwinkeltje is klein, fris en brandschoon. Er
staan een paar stoelen en tafeltjes en een vitrine
waarin heerlijke sauzen, salades en tzaziki
pronken. Ook vleesgerechten zoals bifteki en
suzuki zien er zeer smakelijk uit. Achter de
toonbank staat de gyros staaf klaar om
afgesneden te worden. En ook Ioannis, klaar om
aan de buurtbewoners te vertellen over zijn
winkel in Hellenischse heerlijkheden.

Griekse heerlijkheden te verkrijgen bij Alfa Gyros
Met goede smaakvolle ingrediënten. Het komt
niet uit een blik of potje.‟ Ook zijn gyros is een
Arcadië voor de tong. Het is niet te vet en heeft
een subtiele smaak. Ook de lamskoteletten;
heerlijk mals en fijn gekruid. Op het menu staan
schotels, kleine gerechten, salades, pitabroodjes
en toetjes. Dus voor de kleine trek, maar ook
voor een heel diner is er volop keuze.

Ioannis is 32 jaar en werkt al meer dan de helft
van zijn leven in Griekse restaurants. Hij begon
te koken in Griekenland in militaire dienst, waar
hij samen met een andere kok 870 man moest
voeden. Na diensttijd, nu vijftien jaar geleden,
kwam hij naar Nederland om bij familie in
Bussum te werken. Daarna werkte hij elders in
Griekse restaurants totdat een oom hem de kans
gaf zijn eigen zaak te beginnen en zijn ideeën
over de Griekse keuken op zijn eigen manier
vorm te geven.

Buiten het menu om wil Ioannis wel eens
experimenteren met een traditioneel Grieks
gerecht. Als hij bij een slagerij in de buurt goed
mals vlees tegen komt dat hoort bij een echt
Grieks gerecht, maakt hij met marinade, kruiden
en bijvoorbeeld aardappelen een heerlijke
schotel. En wat hij binnenkort gaat maken is
stoofvlees met sjalotjes; Stifado.

De buurt mag er blij mee zijn, want het is heerlijk
eten bij Ioannis. „Ik bereid alles vers. De tzaziki,
moussaka, baklava en griesmeelgebak heb ik
zelf gemaakt.
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Zijn keukenideeën zijn zo talrijk dat Ioannis
dagschotels gaat invoeren. Elke dag toont hij
dan op zijn winkelruit welk gerecht hij voor die
dag speciaal bereidt. Mocht u niet de deur uit
willen voor een schotel of pitabroodje, dan kunt u
Alfa Gyros ook via internet bereiken.

Ga dan de website Justeat.nl, tik de postcode in
en u kunt dan de menukaart van Alfa Gyros
vinden. En voor catering van een feestje kunt u
ook bij dit Griekse restaurant terecht. Hoe u Alfa
Gyros ook bereikt, Ioannis wenst u „Kali orexi‟ smakelijk eten.

Wandelen door de buurt
NOOB

De zomer is voorbij. De natste zomer sinds
1906 volgens het KNMI. De zomer was
eigenlijk al voorbij toen ze nog moest
beginnen, want ze viel dit jaar in de lente, zo
te zeggen. Daarna hebben we een vroege
herfst met aangename temperaturen gehad.
Van een nazomer is dan ook geen sprake,
maar van een na-herfst, waarin we maar
moeten we blijven hopen op een zonnetje.
Het zou leuk zijn als die haar warme stralen
dit jaar met de drie oktoberfeesten over ons
uitspreidt. Dan hebben we er tenminste
alsnog een beetje plezier van.

Nou, dat was dus niet tegen dovemansoren
gezegd. Paul Groenen van Rederij Rembrandt
ziet de winterinkomsten van de rondvaarten aan
zijn neus voorbij gaan als dat Glazen Huis in het
water komt te liggen. Maar nog meer steekt het
hem dat de gemeente over hem heen walst.
Dus:
bezwaar
ingediend.
En
een
bezwaarprocedure kan erg lang duren en zoveel
tijd is er dan niet meer om dan alsnog de
organisatie rondom het Glazen Huis rond te
krijgen.
Tja, Jan Jaap…dat komt er nou van. Had nou
maar wat eerder met deze rederij gaan praten
dan was je niet in dit parket terecht gekomen.
Een helpende hand van Peter Labruijère,
conculega reder van Rembrandt, mocht ook niet
baten. Inhoudelijk gaat het om vrijwel niets, maar
principieel heeft rederij Rembrandt wel een punt.
Maar het zou te gek zijn als daardoor het Glazen
Huis niet naar Leiden, dat wil zeggen: aan de
Beestenmarkt, zou komen. Dan toch maar – al
dan niet permanent-een Glazen Huis op de
Beestenmarkt? Volgens Lonneke van den Arend,
woordvoerder van de gemeente, is het doorgaan
van het Glazen huis niet in gevaar.

Al wandelend door de buurt zie ik hekken op de
Beestenmarkt. Binnen de hekken is een kuil
gegraven. Een vierkante nog wel. Plastic buizen
steken uit de grond. Is dit de fundering voor een
permanent Glazen Huis? Gaat het voortaan elk
jaar Serious Request vanuit Leiden worden?
Ik denk het niet. Men heeft er nu al moeite mee
om voor elkaar te krijgen dat het Glazen Huis
eenmalig naar Leiden komt. Een ludiek idee,
dacht men, om het Glazen Huis in Leiden niet op
een plein, maar op het water naast een plein, in
casu de Beestenmarkt, te zetten. Hoe origineel!
Maar hoe zit het met de vergunning daarvoor?
Niet goed, als we wethouder Jan Jaap de Haan
mogen geloven, want de eerste de beste kan
bezwaar aantekenen en daarmee roet in het
eten gooien.

De graafwerkzaamheden zijn dus niet bedoeld
voor een permanent Glazen Huis, maar om een
verborgen fontein op de Beestenmarkt aan te
brengen. De term „verborgen‟ verwijst naar het
feit dat de fontein gelijkvloers gaat worden en zo
geen obstakel gaat vormen voor evenementen
en de drie oktoberkermis. Het gaat een vierkant
worden van waaruit, als ik goed geteld heb, 20
fonteinen water omhoog zullen spuiten. De
burgemeester en wethouders hebben hiertoe in
2009 een voorstel ingediend. Opvrolijken van de
Beestenmarkt als entree van Leiden moet het
voorstellen, denk ik. Kosten: ca. 120.000 euro.
En nou maar hopen dat de werkzaamheden op
tijd af komen voor de drie oktoberfeesten en dat
de kermis er dan niet voor zorgt dat de fontein
meteen al in reparatie moet.
12

Buurtkrant De Put in de Oude Morsch – 15e jaargang nummer 59, september 2011

Kunnen we er in de zomer van 2012 mogelijk
plezier aan beleven. Als het tenminste dan wél
zomer wil worden. Wel een raar idee dat we
water omhoog gaan spuiten, terwijl het de hele
zomer al met bakken naar beneden komt. Alsof
we al geen water genoeg hebben. Bij deze dan
maar een tip: de fontein als groepsdouche voor
bezoekers van het Glazen Huis!

Deze reden gaat echter niet op voor het Museum
van Volkenkunde. Daar staat al heel lang
steigers rondom het Museum.
Ik heb geen idee of ze ooit weg geweest zijn de
laatste jaren, dus of de steigers er wederom of
nog steeds zijn. Is het dan nooit klaar bij het
Museum van Volkenkunde? Navraag leert me
dat ze bezig zijn om de ramen te vervangen en
dat er aan het dak gewerkt wordt. Laat ik nou
denken dat dat bij de verbouwing van een aantal
jaar geleden al meegenomen was, maar
blijkbaar niet. Heeft misschien ook met andere
geldpotjes te maken.

Wel veel geld, hoor, denk ik bij mezelf, zo‟n
120.000 euro. Dus nog maar een tip: misschien
kan er met behulp van de fontein in de winter
toch een ijsvloertje op de Beestenmarkt
aangelegd worden. Met vier keer een winterse
ijsbaan heb je de kosten er zo weer uit. Zo
bezien valt het bedrag dan toch nog mee. En dat
in een jaar dat er allerlei bezuinigingen door
gevoerd worden.

Er komen ondergrondse afvalcontainers op twee
e
plaatsen op de 1 Binnenvestgracht. In de vorige
buurtkrant heeft u daarover al het een en ander
kunnen lezen. Toen was er sprake dat ze in
augustus geplaatst zouden worden, maar dat
gaat nu dus eind september gebeuren, als ik het
goed begrepen heb. De bewoners tussen de
e
Narmstraat en de 1 Binnenvestgracht krijgen
een pasje om van de ondergrondse containers
gebruik te kunnen maken.
Het gaat hierbij om een proef van minimaal een
half jaar en het doel is om ervaring op te doen
( o.a. met hoe vaak moeten ze geleegd worden,
hoe vaak moet de omgeving geveegd worden,
hoe gaat het met beheer en onderhoud van de
containers). Maar vooral: helpt het om
meeuwenoverlast te voorkomen c.q. te
verminderen.

Als je de foto trouwens goed bekijkt zie je op de
achtergrond een fenomeen dat vaker in de buurt
is waar te nemen: steigers. Toentertijd heeft er
een steiger gestaan op de Nieuwe Beestenmarkt
met de bouw van Hotel Rembrandt. Maar die is
al een tijdje weg. De steiger op de foto staat op
de Beestenmarkt en wel vanaf Eterij de Hoek en
Hotel Mayflower tot aan McDonald’s. En ook de
bioscopen in de Steenstraat staan sinds kort in
de steigers. Zelfs molen de Valk ondergaat
hetzelfde lot! Ik denk dat dat allemaal is vanwege
een update van de buitengevel. Of hoe zeg je
dat in bouwtermen: gevelrenovatie? Het zou mij
niets verbazen als dit te maken heeft met het
voldoen aan de gemeentelijke voorschriften voor
gevels en gevelreclame, zoals reeds in de
Steenstraat is toegepast. De Beestenmarkt lijkt
zich zo ook te gaan conformeren aan deze
voorschriften. Ziet er wel strak uit, hoor! Komt de
Beestenmarkt er straks in december bij het
Glazen Huis, als dat er komt, goed uit te
zien….ook op televisie.

De
bewoners
tussen
Narmstraat,
Kort
e
Galgewater en 1 Binnenvestgracht moeten hun
huisafval nog aan de straat zetten en liefst met
de gele zakken die de gemeente Leiden gratis
ter beschikking stelt (Zie onder het kopje
Mededelingen elders in de krant). En nou maar
hopen dat de meeuwen geen maniertje weten te
vinden om die ondergrondse containers te
plunderen. Als we allemaal meehelpen moet het
toch lukken om de rotzooi van de straat te krijgen.
Nou staan natuurlijk de drie oktober feesten er
nog aan te komen en dat levert meestal ook de
nodige rommel op straat op. Toch weet de
gemeente elk jaar weer die rommel in een mum
van tijd weg te werken en weer schone straten
op te leveren. Het kan dus wel. Dat geeft hoop
voor de toekomst. Een heel goede drie
oktoberviering toegewenst!
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Buurtvereniging
'De Put in de Oude Morsch'

Mededelingen van het bestuur
Gratis gele vuilniszakken

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.

Gele gratis vuilniszakken zijn in onze buurt af te
halen bij het Brandspuithuisje, Narmstraat 20 en
bij Alfa Gyros, Morsstraat 28.
Plaatsing vuilcontainers
De gemeente Leiden laat weten dat
ondergrondse vuilcontainers op 22 en
september zullen worden geplaatst.

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

de
23

27 september infodag Glazen Huis
Op 27 september aanvang 20.00 uur is een
informatiebijeenkomst van 3FM Serious Request
in verband met het te plaatsen glazen huis.
Deze is bij Leiden Marketing in de Rijnlandzaal
(KvK gebouw, stationsweg 41, 3e etage)
3 oktober markt en optreden
De Stichting Historische Haven Leiden
organiseert
in
samenwerking
met
de
buurvereniging De Put in de Oude Morsch een
kleine markt op het Kort Galgewater op 3
oktober. Er zijn ook kraampjes beschikbaar voor
buurtbewoners die een kraampje willen inrichten.
bv. voor de verkoop van tweedehands spullen.
Zouden degenen die een kraampje willen
reserveren dat voor 1 oktober willen melden bij
Jarich Oosten(071 5155703 Jarich@gmail.com)?

Bestuur van de Vereniging
'De Put in de Oude Morsch'
John Marks
voorzitter
jmarks@planet.nl
Niels Menken
secretaris
nielsmenken@hetnet.nl
Nel Hansen
penningmeester
nel.hansen@planet.nl
Martin Boon
lid
mjcboon@casema.nl
John Coenraad lid
john.coenraad@tiscali.nl

Het bestuur van de buurtvereniging vergadert
regelmatig. Iedereen is welkom om een
vergadering bij te wonen. Mail voor actuele data
met Niels of Nel.

Op het Kort Galgewater bij de Historische Haven
zal tijdens de markt het Zeemanskoor Rumor di
Mare rond 14 uur een optreden verzorgen.

Correcties
In de vorige buurtkrant met nummer 58 zijn
helaas een drietal fouten geslopen:

Het voorzitterschap van John Marks is te vroeg
gemeld, dit zou pas per september ingaan.
Hierdoor is zijn stukje „John Marks de nieuwe
voorzitter‟ op pagina 3 te vroeg geplaatst.

In het interview „Toos Kroesemeyer, een
gedreven idealiste‟ staat in het onderschrift van
de foto op pagina 4 ten onrechte twee maal de
naam Harteveld. Dit had natuurlijk Kroesemeyer
moeten zijn.

Daarnaast staat in de colofon bij de
samenstelling van het bestuur van de
buurtvereniging John Coenraad ten onrechte niet
als voorzitter a.i. en zelfs helemaal niet vermeld.
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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

