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Van de

bestuurstafel
/ Casper Broekhuijzen
Ongeveer om de 6 weken vergadert
het bestuur van de vereniging. Hier
in het kort de punten waar het bestuur zich op dit moment mee bezig houdt. Tijdens het mooie zomerweer heeft het bestuur niet
helemaal stil gezeten. De fotowedstrijd is in volle gang, de nieuwe
website is in de lucht en ook aan de
organisatie voor het 3 oktoberfeest
wordt nu hard gewerkt. Daarover
meer in deze krant.
Naast deze activiteiten is het bestuur nog steeds bezig om zo veel

Zie de colofon om te informeren
naar de mogelijkheden

mogelijk melding te maken van overlast
door afval rond de ondergrondse containers en parkeerpaaltjes die bijna permanent naar beneden zijn, bij de gemeente. Voor iedereen die daar last van heeft,
graag melden via de buiten beter app.
Het bestuur zal in de komende tijd contact zoeken met de gemeente over de
eenrichtingsverkeerplannen van de
Morsweg en over de hoeveelheid vrachtauto’s in de wijk. ]

parkeerpaaltjes die
bijna permanent
naar beneden
zijn

Bestuurszaken
/ Casper Broekhuijzen
Al 115 jAAr het Adres
voor Al uw druk- en reprowerk

DRuKKERij

+

Op onze Drukkerij-afdeling kunt u o.a. terecht voor:

• Briefpapier, Visitekaartjes, Enveloppen
• Geboortekaartjes, Trouwkaarten (o.a.
brochures
• Flyers en
advertentie
drukker
• Proefschriften, scripties, boekjes

,

en eigen ontwerp)

Op onze Repro-afdeling kunt u o.a. terecht voor:

• Kopiëren in zwart en kleur
• Bouwtekeningen, Grootformaatwerk
• Print- en Plotwerk, Scannen
• Congres- en presentatieposters
• Afwerken en inbinden

Drukkerij van der Linden
Vliet 4a-6, 2311 RE Leiden, Telefoon: 071 - 512 08 15
info@drukkerijvanderlinden / www.drukkerijvanderlinden.nl
Like ons ook op facebook

of bekijk ons bedrijfsfilmpje op youtube

+
REPRO

De Statuten van de buurtvereniging zijn
eindelijk bekrachtigd door de Notaris!
Het vorige bestuur heeft ongeveer 2.5
jaar geleden beslist dat de toenmalige
statuten wel een update konden gebruiken. Nu, twee algemene ledenvergaderingen later, is het uiteindelijk gelukt.
De eerste reden van de vertraging had
te maken met het ontbreken van eisen
die er aan de leden wordt gesteld. (In
de buurt wonen, contributie betalen)
Bij het herschrijven van de notulen was
dit deel verhuist naar het Huishoudelijk
regelement.
De opnieuw herschreven statuten, nu
met die eisen er weer in, bleken nog
steeds niet voldoende voor toestemming
van de Notaris. Dit keer waren het niet
de statuten zelf. Aangezien de statuten
alleen met een meerderheid van stemmen, tijdens een ledenvergadering uitgebracht, kunnen worden aangepast
dienen ook de notulen van de ledenvergadering aan bepaalde eisen te moeten
voldoen.

Op 1 punt voldeed het verslag van
statutenwijziging te tekenen.
de vergadering niet. Niet speciAlles met het recht van
íHNJHQRHJVWRQGYHUPHOGGDWGH
substitutie
aangepaste statuten, zoals het
Na enige beraadslagingen
voorgelegd aan de leden en waarbrengt de voorzitter de voorover gestemd is, ook daadwerkestellen in stemming, waarna de
lijk zullen worden aangepast. Op
voorzitter constateert dat deze
aanraden van het notariskantoor
zijn aangenomen
is de volgende tekst toegevoegd
In het bestuur is dit besproken en, hoeaan de notulen van de laatste
wel die beraadslagingen nooit plaats
ledenvergadering:
hebben gevonden, gaan wij ervanuit dat
De voorzitter stelt aan de orde de het stemmen over het aanpassen van de
volgende voorstellen:
notulen vanzelfsprekend met zich meea. de statuten van de vereniging te brengt dat deze ook aangepast worden.
wijzigen conform het door JUST In dit geval ook door het toestemming
Notaris van der Bijl opgestelde geven van het notariskantoor om daarontwerp van een akte van sta- voor de handtekening te zetten.
tutenwijziging, met als kenmerk Het alternatief, een nieuwe vergadering
dossiernummer 2015.0078.01/ organiseren om te stemmen over het
HBO/MAB;
aanpassen van de notulen van de vorige
b. ieder van de bestuurders, als- vergadering was ook niet erg aanlokkemede iedere kandidaat-notaris, leijk. Maar nu zijn ze er dan ook.
notarieel medewerker en secre- Binnen kort kunt u ze inzien via onze
taresse, werkzaam ten kantore website. ]
van JUST Notaris van der Bijl
of haar rechtsopvolgers, aan te
wijzen om ter zake de statutenwijziging de notariële akte van
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Morspoortplein herinrichting (2)
/ Frits van der Mark
In de vorige buurtkrant stond een weergave van het contact met de projectleider over de herinrichting van
het Morspoortplein. Het stukje liet zien hoe bij de uitvoering van een project zaken fout kunnen gaan. De
belangrijkste misser: de nieuwe bestrating ligt te hoog, waardoor een deel van poort onder het zand en de
straatstenen ligt. Betreurenswaardig, schreef de projectleider. Na drie maanden werk werd het resultaat in
volle omvang zichtbaar. De poort staat op een sokkel, wordt afgesloten door hekken en dient nog slechts als
decorstuk voor horecaterrassen.
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Herstelwerkzaamheden

Op de site van de Gemeente wordt
gemeld dat bij de oplevering enkele
gebreken in de uitvoering zijn geconstateerd. In oktober, na het terrassenseizoen van de horeca zullen de
herstelwerkzaamheden beginnen.
Tot die tijd staan er hekken om

als in- en uitgang van de stad, ook voor
handkarren en paard en wagen en laWHU YRRUDO íHWVHQ Ook Erfgoedvereniging Bond Heemschut heeft bezwaren
en stelt in een brief aan B & W dat:
de Morspoort nu gereduceerd is tot een
coulisse die vooral als achtergrond van
terrasjes mag dienen.

Entree
Morspoort

Procedures

Fietsroute Park de Put

In juni, vlak voordat de buurtkrant uitkwam,
kreeg ik plotseling een uitnodiging om op
het projectbureau te komen praten. De heer
Kramer van de Historische Vereniging Oud
Leiden (HVOL) was ook uitgenodigd. De afspraak is al voor de volgende dag, helaas
ga ik dat niet redden. Een nieuwe afspraak
wordt voor eind augustus gemaakt, HVOL
en Erfgoed Leiden zijn ook uitgenodigd. Ter
plekke op de afgesproken tijd wordt ik apart
genomen door projectleider Menno van Dijk
en krijg ik te horen dat hij met mij zal praten, de anderen krijgen een apart overleg.
Natuurlijk is deze buurtkrantredacteur bescheiden en schikt hij zich in zijn rol, maar
hoe moeilijk kan het zijn om een duidelijke
afspraak te maken?

Een reeks van fouten

Tijdens het gesprek met de projectleider krijg ik te horen wat
er al zo toe heeft geleid dat het
project het predicaat betreurenswaardig kreeg. Het begon
al met het ijkpunt van waaruit
de herinrichting werd uitgemeten. Achteraf is gebleken dat
het bij de uitvoering verkeerd is
gekozen. Aanvankelijk was ook
niet opgemerkt dat de poort
scheef staat en verder werd voor
het afschot van het wegdek 2 %
in plaats van 1 % gekozen. Ook
de aansluiting van straatstenen
op de RVS rand is niet goed,
de stenen steken er boven uit

terwijl ze even hoog horen te liggen.
Al deze slordigheden en fouten in aanbesteding en uitvoering geven een treurig beeld van de manier waarop de gemeente dit project heeft voorbereid en
de uitvoering ervan heeft begeleid.

Straatstenen steken boven de RVS rand uit

Oud Leiden vraagt zich ook af of bij
de planvorming rond de herinrichting wel de juiste procedures zijn
gevolgd. De Gemeente heeft de herinrichting ondergebracht als subproject van het te realiseren Singelpark.
De vereniging vindt dat vreemd: de
Obstakel
Morspoort en het Morspoortplein hebNW-zijde Morspoort
ben een monumentale, zelf iconische
DUJHOR]H íHWVHUV GLH GH SRRUW GRRU waarde als historisch erfgoed en diewillen tegen te houden. Een ver- nen als zodanig en als hoofdzaak te
keerspaal bij de hoek van de verho- worden behandeld en niet als onderging aan de NW-kant van de poort deel van een park. Een omgevingsvermoet dit opstakel vrijhouden van gunning blijkt dus niet te zijn aangealles wat er met een korte bocht om vraagd. Daardoor is de aankondiging
van het project ook niet in de Stadshen wil rijden.
De projectleider verzekerde mij dat krant gepubliceerd en bleef het proin de eindsituatie de hekken gaan ject voor de HVOL onopgemerkt.
verdwijnen, alleen de verhoogde
rand van circa 7 cm moet ervoor Gedeeld gebruik
JDDQ ]RUJHQ GDW íHWVHUV GH SRRUW Bij de herinrichting van het Morniet inrijden. Hoe hoog de rand sportplein en Park de Put is voor de
precies zal worden is nog niet dui- verkeersafhandeling het concept van
delijk. Evenmin is het zeker of de gedeeld ruimtegebruik toegepast.
hoek aan de NW-kant van de poort Een korte omschrijving die ik op Internet vond luidt: gedeeld ruimtegeafgeschermd wordt.
bruik is een in Nederland ontwikkeld
verkeersconcept dat de multifunctioMeer kritiek
Inmiddels heeft de Historische Ver- naliteit, en daarmee de relatie tussen
eniging Oud Leiden (HVOL) zich ook verkeersveiligheid en de omgeving, van
over het deelproject Herinrichting de openbare ruimte centraal stelt. Bevan het Morspoortplein en Park de langrijk uitgangspunt is dat als verPut gebogen. Er verscheen begin keersruimtes zijn ingericht als veraugustus een stukje in het Leidsch blijfsruimte, ze niet in de eerste plaats
dagblad met de titel Herinrichting geïnterpreteerd zullen worden als veris een belediging van het fenomeen keersruimte. Daartoe zijn richtinggestadspoort. Later stond er een arti- vende kenmerken als verkeersborden,
kel in het mededelingenblad van de verkeerslichten en stoepranden zoveel
vereniging met de kop: Morspoort: als mogelijk afwezig.
stadspoort met een trapje. Het blijkt Na de herinrichting is het gedeeldat de HVOL niet op de hoogte de gebruik concept duidelijk zichtwas van het project. Samenvattend baar. Stoepen, meerdere verschilstelt zij: Het grootste bezwaar is dat lende steensoorten of borden zijn er
de Morspoort (de oudste van de twee niet meer. Dat kan natuurlijk voornog resterende in Leiden), op een delen hebben. Er is weinig plek, dus
soort sokkel met twee treden aan de de ruimte die er is moet zo goed mostadskant wordt geplaatst. Daarmee gelijk gebruikt worden. Of het toewordt geweld aangedaan als de func- passen van gedeeld gebruik ook in dit
tie van de poort, eeuwenlang gebruikt project echt goed uitpakt moet nog

blijken. Het afsluiten van de poort
YRRU íHWVHUV VWDDW LQ LHGHU JHYDO GLametraal tegenover het genoemde
concept. Hoe pakt het uit voor Park
de Put?
Het pad door Park de Put

Na de herinrichting van het Park de
Put blijkt het nieuwe pad door het
park een korte en daardoor aantrekkelijke route tussen de MorspoortHQ GH 5HPEUDQGWEUXJ 9HHO íHWsers en brommers kiezen voor het
pad door het park. Zeker omdat er
anders om de poort hen moet worden gereden. Navraag bij projectleider Menno van Dijk leert dat er
geen maatregelen komen om dit tegen te gaan. Alleen de bij het Wachtgebouw geplande toegangspoort tot
het park zou misschien een regulerende functie gaan krijgen.
Door het gedeeld gebruik concept
blijkt de gebruiksvriendelijkheid
van het park sterk teruggelopen. Jonge kinderen kunnen er niet meer vrij
rondlopen. Gebruikers van de bankjes hebben vlak voor hun neus pasVHUHQGH íHWVHUV ,HGHUHHQ NDQ ]LHQ
dat het Park de Put een doorgaande
íHWVURXWHKHHIWJHNUHJHQ
Het lijkt er sterk op dat zowel de herinrichting van het Morspoortplein
als die van het Park de Put niet de
gedroomde start zijn van het Singelparkproject. ]
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Achter deze voordeur woont…
/ Daphne Pohlman

Wim Fortunati en Tiny Wijling

'HWLWHOYDQGH]HUXEULHN]RXGLWNHHUPRHWHQ]LMQp$FKWHUGH]HYRRUGHXUHQZRQHQeq'H]HDîHYHULQJVWDDW
namelijk in het teken van meerdere bewoners die een gemeenschappelijke voordeur delen. Het betreft de
bewoners van het portiek van het appartementengebouw aan het Kort Galgewater bij Park de Put. Wie op
een zonnige middag langs dit appartementengebouw loopt, zal deze bewoners zeker hebben zien zitten
voor de deur van het portiek; gezellig borrelend en soms rond een rokende barbecue.
Dat deze bewoners het heel gezellig
hebben met elkaar wordt nog eens
bevestigd als ik op een zomerse namiddag in augustus bij ze aanschuif
voor dit interview. Ze zijn gezellig aan
de borrel en het ijs is snel gebroken.
Voordat ik goed en wel ben voorbereid om een interview af te nemen,
krijg ik spontaan een bloedneus. Het
wordt mij meteen duidelijk dat het
bij de bewoners aan medische kennis niet ontbreekt. Nadat een doos
tissues wordt aangereikt komt Martin, met een koud bierblikje aanzetten, dat ik in mijn nek moet leggen.
Want zo wordt uitgelegd, op deze plek
bevindt zich de Nervus Vagus, de negende hersenzenuw die onder meer
in verbinding staat met de bloedvaatjes in de neus. En zo start ik met tissues in mijn neus en een koud bierblikje in mijn nek aan het interview.
Martin heeft gelijk, het bloeden stopt
gelukkig snel.
Voorstelronde

Jos stelt de bewoners aan mij voor,
waarna het interview kan beginnen.
Peter en Gea van der Born - Witteman
Peter en Gea van der Born zijn de bewoners van nummer 37. Aankomende
december wonen zijn hier 17 jaar. Ze
komen alle twee uit Leiden en zijn al
46 jaar met elkaar getrouwd. Ze hebben twee kinderen, een zoon en een
dochter en zijn inmiddels opa en oma
van vier kleinkinderen. Beiden zijn
inmiddels met pensioen. Gea heeft
altijd bij de Albert Heijn gewerkt en
Peter bij de Tweede Kamer. De andere bewoners vertellen trots dat Peter
zo’n beetje alle ministers en belangrijke personen van de wereld voorbij
heeft zien komen en vaak in beeld was
op TV.
Peter had als facilitair manager een
technische functie, en is dan ook de
techneut van het portiek. “Als er iets
kapot is, dan is Peter de man die het
voor ons maakt”, vullen de andere bewoners aan. Maar naast dingen repareren, creëert Peter ook mooie dingen
van (oud sloop) hout. Zo heeft hij het

Groepsfoto van bewoners.
Van links naar rechts: Gea, Wim met
Roos op schoot, Peter, Fleur, Frida,
B’Davy, Tiny, Martin, Jos en Mirjam

Peter op zijn Solex
tafeltje gemaakt dat dienst doet als borreltafel, en niet te vergeten het boekenkastje
dat buiten aan de muur hangt en als een
soort buitenbibliotheek fungeert voor de
bewoners. De bewoners zijn maar wat blij
met de twee rechter handen van Peter en
schakelen hem voor allerlei klusjes in. Zo
heeft hij bijvoorbeeld laminaat gelegd bij
Wim en Tiny hetgeen hij volgens de bewoners zeer professioneel en met uiterste precisie heeft gedaan. Een andere liefhebberij van Peter is het in elkaar zetten

van brommers en oude Solexen. Hij is
de trotse bezitter van een Solex van 25
jaar oud, die hij zelf heeft opgeknapt
en waar hij met mooi weer mee rondtoert. Voor zijn zoon heeft hij zelfs
een Solex van 50 jaar oud helemaal in
elkaar gezet.
Martin Boon
Martin Boon woont al 25 jaar op nummer 38. Martin is getrouwd met Mirjam, die haar eigen woning heeft in
Leiderdorp. “Wij hebben een Latrelatie”, legt Martin uit. Naast zijn werk
als verpleegkundige bij het LUMC,
heeft Martin een massagepraktijk aan
huis. Hij is onder meer gespecialiseerd in rebalancing, een combinatie
van massage en lichaamswerk. Daarnaast zet Martin zich als vrijwilliger in
voor het dierenasiel waarvoor hij in de
buurt collecteert.
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Op nummer 39 wonen Wim Fortunati en
Tiny Wijling. Ook zij wonen hier al een
tijdje, namelijk 14 jaar. De naam Fortunati
verwijst naar de Italiaanse voorouders van
Wim. Zijn overgrootvader is samen met
zijn broer als vloerenlegger in Den Haag
terecht gekomen. Door gebrek aan werk
werden ze uit armoede gedwongen om het
Indische Leger (KNIL) in te gaan. De overgrootvader van Wim is toen met een Nederlandse vrouw getrouwd en zijn broer
met een Indische vrouw. Wim: “Binnen de
familie Fortunati zitten veel Indo’s , maar
die zie ik verder nooit”. Wim vertelt dat de
naam Fortunati in de badmintonwereld
een bekende naam is. Hij kwam daar toevallig achter kwam tijdens een badmintontoernooi. Men was nogal teleurgesteld
in zijn badmintonkunsten. Later bleek dat
hij werd aangezien als de toenmalige wereldkampioen Java!
Tiny heeft vroeger in de verpleging gewerkt. Zij is erg creatief, schildert graag
en vindt het leuk om met de inrichting van
het huis bezig te zijn. Tiny heeft uit haar
vorige huwelijk drie zonen, die alle drie
een creatief beroep hebben.
Tiny en Wim hebben elkaar 15 jaar geleden
leren kennen tijdens een dansavond, waar
Wim als DJ optrad. Ze hebben ook een gezamenlijke hobby, namelijk het afstruinen
van rommelmarkten, waarbij het voor hun
een sport is om mooie kunstwerken voor
een schijntje op de kop te tikken. Tijdens
een rondleiding die ik aan het eind van het
gesprek van ze krijg, laten ze vol trots hun
huis en de verzamelde spullen zien.

Fleur en Roos bezig met
het besproeien van de plantjes
Familie De Goede-Luiten

Op nummer 33 wonen Jos de Goede en Frida Luiten met hun dochters Fleur en Roos.
Jos, die hier al sinds 2001 woont, heeft Frida op een zonnige dag in 2003 leren kennen op het bankje voor de woning. Frida
woonde op dat moment op de Morsstraat
en zat met mooi weer vaak op een van de
bankjes aan de gracht. De twee hadden
het meteen zo gezellig met elkaar dat Jos

Een grote familie

de Marathon van Leiden, die hij de
volgende dag zou lopen heeft gemist. Dit heeft hij een jaar later op
een hele bijzondere manier goedgemaakt. Na ruim 42 kilometer te hebEHQ XLWJHORSHQ LV KLM RS GH íQLVK
met hoge hoed en sluier in de armen
voor Frida op de knieën gegaan en
heeft hij haar ten huwelijk gevraagd.
Drie maanden na dit bijzondere huwelijksaanzoek zijn Jos en Frida getrouwd en werd hun liefde in 2008
en 2010 bekroond met de geboorte
van hun dochters Fleur en Roos.
Roos en Fleur hebben het heel erg
naar hun zin in het portiek. Ze lopen geregeld bij de andere bewoners binnen en worden lekker verwend. “Ze hebben er een paar opa’s
en oma’s bij en houden echt van die
mensen. Als we hier weggaan zullen
de kinderen het ons altijd kwalijk
nemen”, zegt Jos.
Mirjam Kervers
Mirjam Kervers is de bewoner van
het eerste uur en woont vanaf 1983,
het jaar dat het appartementengebouw op nummer 35 is opgeleverd.
Hiervoor woonde zij in een hofje aan
de Steenstraat en heeft zij zich vanuit de toenmalige bewonerscommissie hard gemaakt voor de sociale woningbouw, hetgeen onder meer
heeft geleid tot de bouw van deze
appartementenwoningen.
Mirjam past vaak op haar drie kleinzonen, met wie zij halverwege het
gesprek komt aanlopen. Het zijn de
kinderen van haar zoon en Japanse
schoondochter die aan de overkant
op het Galgewater wonen. De jongens
worden enthousiast begroet; “daar
heb je Toyota 1 en Toyota 2”. De bewoners hebben ze gemist want ze zijn
6 weken naar Japan geweest. Omdat
Mirjam vaak op haar kleinzonen past
en ze geregeld in- en uitlopen, horen
ze er ook een beetje bij. Jos: “Als mijn
kinderen naar de Olympische spelen
kijken zijn ze voor Nederland en voor
Japan”. Mirjam heeft nog een zoon,
B’Davey, die al een tijdje bij haar in
woont. B’Davey is een Joodse naam
en betekent, zoon van David. Mirjam is namelijk van Joodse komaf en
is al 22 jaar actief in het bestuur van
JONAG, de vereniging voor de naoorlogse generatie. Mirjam is voor haar
pensioen werkzaam geweest bij de
Stichting Kinderpostzegels. Daarnaast is zij al jaren actief binnen de
Leidse SP.

Tijdens ons gesprek wordt snel duidelijk dat de bewoners heel hecht
zijn met elkaar en veel voor elkaar
over hebben. Het is net een grote familie en ze gaan voor elkaar door het
vuur. Jos: “Als er iets is met een van je
kinderen en je moet weg racen naar
het ziekenhuis staan de buren meteen klaar. En dan kom je uit het ziekenhuis en word je meteen leuk opgevangen en kun je je verhaal kwijt.
We zorgen echt voor elkaar”.
Bourgondische portiek

Tijdens het gesprek wordt geregeld
langs gegaan met drankjes en hapjes.
Het gaat allemaal vanzelf, iedereen
neemt iets mee en deelt met elkaar.
In de zomer wordt vaak spontaan besloten om te barbecueën, of om mosselen te eten, volgens de bewoners
de specialiteit van Peter. Wim: “Peter
heeft ook wel eens Paella gemaakt en
dan komt er ineens iemand met het
idee om een kan Sangria te maken”.
Mooiste plekje van Leiden

1DDVW KHW íMQH FRQWDFW PHW HONDDU
zijn de bewoners vol lof over de locatie van hun woning, volgens allen het
mooiste stukje van Leiden. Ze hebben een schitterend uitzicht en er is
altijd wat te beleven. De dag ervoor
zaten de bewoners bijvoorbeeld tussen de roeimachines en kramen in
van het waterfestival, dat in het kader
van de El Cid Week werd gehouden.
Ze genieten volop van alle reuring in
de buurt en activiteiten die plaatsvinden. Zoals bijvoorbeeld Morspop, waar ze zich dit jaar weer erg
op hadden verheugd. Helaas moest
dit evenement vroegtijdig stoppen
in verband met een klacht van een
buurtbewoner. Hier zijn ze heel teleurgesteld en boos over.
Geveltuinen en boomspiegels

De bewoners zijn zuinig op hun
buurt en zijn er alert op dat alles verzorgd en netjes blijft. “Wij hebben
er voor gezorgd dat er tijdens de El
Cid hekken om het (net aangelegde) park zijn gezet”, zegt Frida. Verder wordt er veel aandacht besteed
aan de geveltuinen en hebben zij de
ERRPVSLHJHOVRSJHîHXUGPHWSODQWjes. Fleur en Roos zijn altijd druk
met hun gietertjes in de weer om de
plantjes te besproeien met water dat
door vader Jos uit de gracht wordt gehaald. ]
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Vierkant in Vierkant
/ Geertrui Marks
Hoe zou het toch gegaan zijn met Vierkant in Vierkant, het monument dat in 2009/2010 een paar maanGHQYRRUKHWVWDWLRQKHHIWJHVWDDQ".RPWHURRLWHHQGHíQLWLHYHXLWYRHULQJ"$DQGLHYUDJHQZLOGHLNJUDDJ
een stukje in de Buurtkrant wijden, en daarvoor een aantal betrokkenen interviewen. Voor degenen die nog
hoopten dat het ooit blijvend in Leiden zou staan, leverde het een treurig verhaal op. Te treurig zelfs, waardoor de plastiek er nu toch lijkt te komen. De uitvoering zal straks worden ´meegenomen´ in de werkzaamheden van de Ring Noord en de echotuin van het Singelpark. Vierkant in Vierkant zal waarschijnlijk acht
meter hoog naast het Ibis-hotel op het Morssingelplein komen te staan. Maar helaas, waarschijnlijk te laat
voor de viering van honderd jaar De Stijl in 2017.
Lenferink hoopte in zijn toespraak dat
de tijdelijke plastiek een permanent vervolg zou krijgen.
Van Doesburg en De Stijl hadden in het
najaar van 2009 in Leiden de volle aandacht. Een Studium Generale en een uitbundige expositie dwars door de deftige
bruine zalen van De Lakenhal; de Rembrandts waren zelfs even in de opslag
gegaan.

De Stijl

RQZLOYDQGHJHPHHQWHRPGHSOHNWHGHíQLÆUHQ1X
zeven jaar later, is het stationsgebied nog steeds niet
ingevuld, en de herinrichting zal nog jaren duren.
De zaak zat muurvast. De Stichting en de enige erfgename Wies van Moorsel hielden in eerste instantie vast aan het Stationsplein. Ook aan de hoogte van twaalf meter kon nog niet worden getornd.
Over beton of kunststof, en over de functie en vorm
van de ´bakken´ verschilden de meningen. Jaren

verjaardag van De Stijl, niet klaar zijn, maar er zou wel een tentoonstelling komen op het terrein voor het museum, op de Lammermarkt dus. De Stichting Beelden in Leiden werd gevraagd om
samen met De Lakenhal deze bijzondere expositie vorm te geven.
Meta Knol zag in ViV een mooie, symbolische getuige van de link
tussen Theo van Doesburg, Leiden, De Stijl en De Lakenhal. Stichting Beelden in Leiden ging voortvarend aan de slag. Ze zou de noGLJHIRQGVHQ]HOIELMHHQNXQQHQEUHQJHQ]RGDWHHQíQDQFLHHOEHroep op de gemeente niet nodig was. Bij de voorbereiding van het

VIV.Onthulling
29 okt0ber

Op de Stationsweg

Theo van Doesburg

Het tijdelijke monument

Niet alleen Rembrandt, ook de
internationaal bekende Theo
van Doesburg (1883-1931) is een
Leidse kunstenaar. Hij was de
drijvende kracht achter de kunstbeweging De Stijl, die streefde
naar een voor ieder begrijpelijke
beeldtaal. Met Piet Mondriaan,
Gerrit Rietveld, Jan Wils en anderen richtte hij in november 1917
in zijn atelier op Kort Galgewater 3 het blad De Stijl op, dat een
stempel op de Europese avantgarde heeft gedrukt. Een vignet in het plaveisel van het Kort
Galgewater en een bordje op het
pand herinneren hieraan. Na de
Eerste Wereld-oorlog was er behoefte aan optimisme en een
nieuwe samenwerking tussen de
volken. Kunstenaars drukten dit
verlangen uit in abstracte, universele kunst, primaire kleuren
en streefden naar samenwerking
tussen schilders, architecten,
beeldhouwers en dichters.

Van oktober 2009 tot juni 2010 heeft de
plastiek naar het ontwerp Vierkant in Vierkant (ViV, 1917) van Van Doesburg op de
Stationsweg gestaan. Twaalf meter hoog.
Het was een voorlopige uitvoering in hout,
die nog niet op de juiste plaats stond. De
al ruim tien jaar oude Stichting Vierkant in
Vierkant, was de motor erachter. Zij zorgde in 2009 voor sponsors en voor medewerking van de bouwopleiding Rijnland, het
ROC, De Zijl Bedrijven en het bouwbedrijf
van Ron Mittelmeijer. Zo kwam met inzet
van veel betrokken Leidenaren deze voorlopige uitvoering van ViV tot stand. Bij de
feestelijke inauguratie sprak de toenmalige wethouder Jan Jaap de Haan zijn trots
uit op dit voorlopige kunstwerk en op de
inzet vanuit de Leidse bevolking.
De plaatsing was gekoppeld aan de tentoonstelling ‘Van Doesburg en de internationale avant-garde’, een samenwerkingsverband met Tate Modern in Londen. Bij
de opening op zondag 18 oktober in de
Leidse schouwburg sprak Meta Knol, directeur van De Lakenhal, haar bewondering uit voor ViV. Ook burgemeester

De plastiek had al in 2007 aandacht gekregen door een motie van Groen Links,
die door de Raad unaniem was aangenomen en luidde: het ontwerp Vierkant in
Vierkant van Theo van Doesburg dient
op korte termijn te worden uitgevoerd.
Een adviseur voor kunst in openbare
ruimten werd ingehuurd om een projectplan te schrijven. ViV was ontworpen
voor het stationsplein in Leeuwarden,
dus ons stationsplein leek de aangewezen plek. Waar precies en hoe hoog
moesten nog worden vastgesteld. In het
projectplan werd opnieuw benadrukt
dat het ontwerp organisch zou passen
tussen de toekomstige hoogbouw rond
het station. De adviezen werden overgenomen. Architect Fons Verheijen
maakte bouwtekeningen en begrootte de plastiek in beton op driehonderdvijftigduizend euro. Op basis daarvan
werd een sponsorprogramma opgesteld.
Maar daarna strandden de plannen.
De impasse

Zolang de inrichting van het stationsgebied niet duidelijk was, kon de gemeente de plek niet bepalen. Ze zou het initiatief steunen, zo nodig vijftigduizend
euro vrijmaken, maar de Stichting moest
zelf voor sponsors zorgen. Die bleken
echter onvoldoende bereid om geld toe
te zeggen zolang niet bekend was waar
de plastiek zou komen te staan. Zo ontstond een impasse. Ook latere initiatieven liepen stuk op het onvermogen of de

verstreken waarin de Stichting heel wat water in de
wijn deed. Een hoogte van acht meter en een goedkopere uitvoering in kunststof werden bespreekbaar.
Om aan de Drieoktober-vereniging tegemoet te koPHQHQGHSOHNQRJQLHWGHíQLWLHIWHí[HUHQZHUGHHQ
verplaatsbare uitvoering geopperd. Het jaar 2017 naderde, dan moest de plastiek er immers staan.

Kaderbesluit voor de Lammermarkt pleitte ze voor plaatsing: ViV
zou passen in het concept ´kunst in het Singelpark´ en harmoniëren met de nieuwbouw van de Lakenhal. Er werden zelfs twee
kunstenaars genoemd die het werk zouden willen uitvoeren: de
bekende beeldhouwer Ruud Kuijer in beton, en de Leidse kunstenaar Merijn Tinga in kunststof. Niets leek de komst van ViV nog in
de weg te staan.

Dan maar op de Lammermarkt

Of op het Morssingelplein

De nieuwe Lammermarkt diende zich aan. Voor de
Stichting was het een hele concessie om af te zien
van de Stationsweg, maar misschien zou er elders
meer schot in de zaak komen. In maart 2015 staken de drie stichtingen Beelden in Leiden, Vrienden
van het Singelpark en Vierkant in Vierkant de koppen bij elkaar, nu om ViV op de Lammermarkt te krijgen. Daar was een goede reden voor: de renovatie van
de Lakenhal zou in november 2017, de honderdste

Op 2 april 2015 was er een bijeenkomst in De Lakenhal over de
viering in 2017, tevens gelegenheid tot inspraak over het kaderbesluit voor de Lammermarkt, ´de poort naar het cultuurkwartier´.
Daar zagen de aanwezige leden van Stichting Vierkant in Vierkant
tot hun verbijstering hoe het plan resoluut van tafel werd geveegd.
Beelden in Leiden, bekend om haar pragmatische instelling, had
kort daarvoor nog kordaat gepleit voor ViV op de Lammermarkt.
Nu prees de wethouder van cultuur Robert Strijk dit initiatief,
maar zag, hierin gesteund door de aanwezige stedenbouwkundige
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Morsstraat in de jaren 50.
Huisnummers 1 t/m 9
/ Hannie Huisman

28-10-2009
Vierkant in
Vierkant

Van een oud-bewoner van de Morsstraat, die hier als kind de oorlog
heeft meegemaakt en later in de jaren 50 opgegroeide, kreeg ik veel
informatie over de winkeliers en de
bewoners van de Morsstraat. OngeORRîLMNZDWHHQNLQGDOOHPDDORSslaat en zich op latere leeftijd nog
als de dag van gisteren kan herinneren. Zo begon hij te vertellen over
de Morsstraat, dat het er altijd erg
druk was. Door de nabijheid van de
kazerne liepen er altijd veel soldaten. De haven aan het achter gelegen Korte Galgewater en de veemarkt aan de Turfmarkt zorgden
ook voor veel volk en zo was
het logisch dat hier zich veel
winkels, cafés en ook een
hotel vestigden.
van de gemeente, geen kans om op
de paar honderd vierkante meters
rondom Molen de Valk vijftig vierkante meter te reserveren voor het
beeld van Theo van Doesburg.
Zo werd ViV geparkeerd tussen de
‘roze-rode´ programmaonderdelen: ideeën die al vorm hebben,
maar waarvan tijdstip en locatie nog niet bekend zijn. ´We beVFKLNNHQ QLHW RYHU GH íQDQFLÆOH
noch organisatorische middelen
om initiatieven te ondersteunen
in de realisatie. We communiceren en zullen waar mogelijk ook
faciliteren,´ aldus de managementtaal van de projectleider 100
jaar De Stijl van De Lakenhal.
Nu is het Morssingelplein nog
over, een plek tussen Volkenkunde en het oude Belastingkantoor.
Al in het Beeldkwaliteitplan Leiden
Stationsgebied 2012 staat ViV op
die plaats genoemd (paragraaf 5.1
en 5.8). Maar voor Beelden in Leiden is het project daarmee on hold
gezet. Meta Knol heeft lang niets
meer gehoord, maar hoopt nog
steeds op 2017. De Vrienden van
het Singelpark menen dat ViV niet
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Via Erfgoed Leiden is ook veel info te achterhalen. In de jaren 50 zat Hotel Bellevue op de
hoek van de Morsstraat met de Steenstraat.
Het hotel stamt al uit de 19e eeuw zoals te
zien is op een oude ansichtkaart uit die tijd.
Op de voorgevel staat Hotel Bellevue, stalhouderij en uitspanning. Rond 1900 heeft
men er een hoog pand achter gebouwd en
daar weer achter staat Morsstraat nr. 1. Dit
is een laag pandje met een plat dak zonder
verdieping erop. Het heeft 2 vensters met
links een deur, de achteringang. Op een foto
uit 1972 is te zien dat het Hotel er toen nog
steeds was. Nu zit er een Argentijns grill restaurant in, ‘El Gaucho’.
Huisnummer 3 was een bedrijfspand met
een dichte dubbele deur. Dit was de achteringang naar de expeditie en de keuken van
het aan de Steenstraat gelegen café-restaurant ’t Karrewiel. Nu zit de afhaal van het
aan de Steenstraat gelegen Asian Palace restaurant erin. Vreemd, maar nummer 5 kan

ik niet vinden hoewel er volgens het
adressenboek van 1954 wel mensen
woonden.
Naast nummer 3, op nummer 7 zat in
GH MDUHQ  GH íHWVHQPDNHU KHHU %
Sjouke. Middels een advertentie in De
Leidse Courant van 1940 maakt hij reFODPH YRRU *D]HOOH GDPHVíHWVHQ HQ
6LPSOH[ KHUHQíHWVHQ +RUORJHU MXZHlier J.D. Hoogervorst zat aanvankelijk
alleen op nummer 9. Later, toen de
íHWVHQPDNHUYHUWURNKHHIWPHQQXPmer 7 er bij getrokken en werd het
een dubbelwinkelpand. In De Leidse Courant van maart 1949 adverteert
Het Ringenhuis met verlovingsringen,
‘graveren terwijl u wacht’. In 1950 adverteert men in Het Leidsch Dagblad
‘ Inkoop goud, zilver en juwelen, eigen atelier voor reparaties horloges’.
Uit een advertentie in Leidsch Dagblad blijkt dat Het Ringenhuis er in

op hun weg ligt. De adviseur bestuurscommunicatie van wethouder Strijk meldt dat de gemeente nu het initiatief van Stichting
Beelden in Leiden afwacht. En…
zolang niet besloten is of het busstation naar de achterzijde wordt
verplaatst, kan de inrichting niet
beginnen. En dus kunnen er geen
fondsen worden geworven. En zo
herhaalt de geschiedenis zich.
Of toch …

In november 2017 viert Leiden
honderd jaar De Stijl. Vierkant in
Vierkant zal er waarschijnlijk nog
niet staan, helaas, maar het komt
er wel, eindelijk is de plek bepaald: naast het Ibis-hotel tegenover het oude belastingkantoor.
Daarmee kan de fonds-werving
beginnen.
In ieder geval zal Vierkant in Vierkant in 2017 in een miniatuuruitvoering klein, maar speels aanwezig zijn: in het Leidsch Singelspel
The city plug-in van Barbara van
Druten en Niki Koutouras.
(www.barbaravandruten.nl/publication.html) ]

Morsstraat 5, 7 en 9 in 1972

De kop van de Morsstraat met echts nummer 1, ca 1900

1973 nog was. Voor 39,75 gulden had men reeds een prima schokvrij dames horloge te
koop met garantie en verzekering tegen diefstal. Nu zit Restaurant De Nieuwe Morsch in
beide panden.
Als iemand nog informatie
heeft over de Morsstraat in de
jaren 50 of oude foto’s, dan
houd ik me aanbevolen. Loop
gerust even langs op nummer
16 in de winkel, of mail naar
hanniehuisman@ziggo.nl
Foto’s:
Beeldbank,
Erfgoed Leiden en
omstreken.
]
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Café
The Flow
/ Daphne Pohlman
Vlootschouw en
ambachtenmarkt,
Kort Galgewater
3 oktober 2016

Drijvende kracht
Ron de Wolf

3 oktober 2016 wordt gepast gevierd
aan het Kort Galgewater: de Stichting
Historische Haven Leiden organiseert
samen met Buurtvereniging De Put in
de Oude Morsch een vlootschouw met
ambachtenmarkt, muziek
en nog veel meer.

Op een donderdagmiddag heb ik afgesproken met Ron de Wolf, bij wie ik
het interview zal afnemen. Ron is de vader van eigenaresse Romy en tevens de
drijvende kracht achter The Flow. Als ik
binnen kom is het nog rustig en heerst
er een gemoedelijke sfeer. Aan de bar
zit Ron met een paar vrienden en dochter Romy met haar dochtertje.

Vanaf 25 maart jl. is de buurt weer een nieuw café rijker en opende The
Flow haar deuren aan de Morsstraat 35. In dit pand zat voorheen jazz
café Le Chat Noir.
De naam van het café is afgeleid van de achternaam van de eigenaresse, Romy de Wolf. Als je Wolf omdraait krijg je îRZ. Ook de vormgeving
van het logo - de afbeelding van een wolf - verwijst naar de naam.
Maar het horecabloed kroop bij Ron waar
het niet gaan kon. Toen twee vrienden, de
eigenaren van het pand, vroegen of hij zin
had om daar een café te beginnen, ging hij
toch overstag. Echter niet om het café zelf
te runnen maar om het op te starten voor
zijn dochter Romy. Ron: “Ik vond het wel
leuk om weer eens iets te beginnen, maar
niet meer om het zelf te runnen. Ik heb de

Al 20 jaar een begrip in Leiden:

Er is veel te beleven aan de smartlappengroep Er Welt een Traan
het Kort Galgewater
3 oktober 2016 Ambachtenmarkt

De Stichting Historische Haven Leiden organiseert samen met Buurtvereniging De Put
in de Oude Morsch een vlootschouw met demonstraties van de bijbehorende ambachten en zingende zeemanskoren, plus een
vrijmarkt van de buurtbewoners, demonstraties modern kunsthandwerk, gezelligheid in Molen de Put en op het veldje voor de
molen een verrassend inkijkje in het Leidse
leven van 1574.

De ambachten die bij scheepvaart
horen zijn niet de enigen die meedoen. Een mandenmaker maakt
manden op bestelling. Een viltster maakt vilthoeden, zomaar
van losse wol een hoed! En een
kleermaakster maakt kleding van
de mooie weefsels van Het Groene Hart wol. De schoenmaker laat
het werken met leer zien.

Vlootschouw

Wat zie je
door het oog
van de naald?

Aan het Kort Galgewater zijn de historische
bedrijfsvaartuigen met vlaggetjes versierd
en ’s avonds verlicht. Er ligt een authentieke
parlevinker en er kunnen rondvaartjes gemaakt worden op een historisch schip tegen
ouderwetse prijzen. De Molen De Put is versierd en draait, de molenaar verkoopt meel.
Medewerksters van het Katwijks museum
tonen in klederdracht het kantklossen en
naaldkantborduren. Medewerkers van het
Zuiderzeemuseum vertellen over de visserij,
late zien hoe zeilen worden gemaakt, netten
worden gebreid en spullen worden getaand.
En Dit jaar zijn ook de haringrokers weer
van de partij.
Muziek

’s Middags kan men genieten van de beste smartlappen en het betere zeemanslied.
Tussen 16.00 en 17.30 uur treden op de kade
de Leidse smartlappengroep Er welt een
Traan en het bekende zeemanskoor Rumor
di Mare op.

De Geuzen! En de Leienaars. En
de Leidse mooie meisjes. Allemaal zoals ze er in 1574 bijliepen.
De ploeg van Door het Oog van de
naald streeft ernaar historische
kleding zó na te maken dat als
ze in 1574 de straat op gaan, niemand op of om kijkt. “Wij doen
historisch onderzoek om mooie
kleren te kunnen maken, en maken kleren om mooi historisch
onderzoek te doen” is hoe Geeske
Kruseman het samenvat.
Beleg, ontzet?
Het grootwiel draait door!

Leiden was in de tijd van het beleg zo’n belangrijke stad omdat
de mensen er met vernuft, geduld
en handigheid ontzettend mooie
stoffen maakten, en dat alles met

Ron: “We willen dat iedereen zich
welkom voelt en passen bijvoorbeeld de muziek aan op de gasten
die op er op dat moment zijn.
Muziek- en dansavonden

De afgelopen maanden zijn er verschillende initiatieven ontplooid
om te kijken wat er bij het publiek
aanslaat. Zo is er een Hollandse
avond, een Caribean night en een Ladies night georganiseerd. Eind juli
is een proef gestart met een tweewekelijkse dansavonden met house
Dj’s die op vrijdagavond onder de
naam “Leiden goes underground”
draaien. Afhankelijk van het succes
van dit initiatief zal bekeken worden of en op welke wijze deze avonden zullen worden voortgezet.
Geen geluidsoverlast

Ron vindt het heel belangrijk dat
alles er netjes aan toegaat en dat er
geen overlast wordt bezorgd in de
buurt. Er is dan ook veel geïnvesteerd in een goede geluidsisolatie
en een ruime en geriefelijke rookruimte. “We proberen de gasten zoveel mogelijk binnen te houden en
ik doe alles wat in mijn mogelijkheden ligt om het vertrek van de gasten zo rustig mogelijk te laten verlopen. Harde regel is ook dat de
deuren tijdens de muziekavonden
gesloten is zodat buiten niets te horen is” benadrukt Ron.

Het grootwiel, detail uit een tekening
van Isaac van Swanenburgh
de hand. Wol wassen, tezen, vlaken,
kammen, en kaarden... alles zonder machines. Zelfs het trapspinnewiel werd in
het begin gewantrouwd: dat zou nooit
zulk goed garen spinnen als het oude
vertrouwde grootwiel. Wat dat is? Kom
kijken! Anton Reurink heeft er een nagebouwd en komt voordoen en vertellen.
Colofon

Het evenement is georganiseerd door de
Stichting Historische Haven Leiden en
de buurtvereniging De Put in de Oude
Morsch. ]

Ron is een geboren en getogen Leidenaar en binnen de Leidse horeca geen
onbekende. Hij heeft zijn sporen voornamelijk verdiend in café Part Deux op
de Hoge Woerd, dat hij 10 jaar gerund
heeft. Na het sluiten van Part Deux besloot Ron even niets te doen en zijn tijd
te besteden aan zijn jonge gezin. Naast
dochter Romy heeft Ron nog drie jongere kinderen van 14, 10 en 8 jaar.

horeca ervaring en probeer dat aan Romy
over te brengen”. Ron vindt het leuk om
overdag te helpen met klussen, af en toe
een biertje te verkopen en een babbeltje te
maken met klanten.
Breed publiek

The Flow had aanvankelijk een doelgroep
tussen de 30 en 40 jaar voor ogen, maar richt
zich nu op een zo breed mogelijk publiek.

Tijdens het gesprek met Ron is mij
duidelijk geworden dat het aan
passie en gedrevenheid niet ontbreekt en Ron en Romy er veel aan
doen om van dit café een succes te
maken. Het is Romy en Ron dan
ook gegund als dit café een kans zal
krijgen om zich verder te ontwikkelen tot een gewaardeerde uitgaansgelegenheid in de buurt.
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Informatie
en openingstijden

The Flow is op dit moment geopend van dinsdag
t/m woensdag vanaf 20.00 uur en donderdag t/m
zaterdag al vanaf 14.00 uur. Binnenkort zal het
café ook weer op maandag open gaan. Je kunt bij
The Flow terecht voor een drankje aan de bar of
aan een van de tafeltjes achter in het café. Er worden verschillende bieren uit de tap geserveerd
Contactpersonen voor de buurt

Buurtwerk LWO
tel: 512 07 61
Wijkagent tel: 525 88 65
Servicepunt Woonomgeving
tel: 14071
Servicepunt Bouw en wonen
tel: 14071
Met klachten (bv. over hangjongeren, geluidsoverlast,
etc.) belt u met:
De politie
tel: 0900 8844
Horeca Klachtenlijn
tel: 516 70 15
Evenementen-klachtenlijn
tel: 5661600
Reinigingspolitie
tel: 14071
In het weekend:
06 – 53932497
Vragen, opmerkingenv of
klachten over uw woonomgeving?
Kijk op
http://www.leiden.nl/woonomgeving.

en een aantal speciaal bieUHQ RS GH îHV ZDDUYDQ KHW
biermerk Romy natuurlijk
niet mag ontbreken. Verder staan er een paar speelautomaten, waaronder een
îLSSHUNDVW]
Buurtvereniging ‘De Put in de Oude Morsch’

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.
De buurt ‘De Oude Morsch’ beslaat het gebied tussen de Nieuwe Beestenmarkt, Rijnsburgersingel, Morssingel en het Kort
Galgewater.
Voor nieuws over de buurt kunt u naast de buurtkrant eveneens
online terecht via www.deoudemorsch.nl.

Colofon
Deze buurtkrant is een uitgave van
buurtvereniging “De Put in de Oude Morsch”.
Redactie: Frits van der Mark, Nelleke Oosten,
Nel Hansen, Daphne Pohlman en Jorinde R.
Vroeijenstijn
Interviews: Geertrui Marks.
Omslagillustratie: Rien Hansen.
Vormgeving Advertenties: Albert Claproth.
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 Oude Morsch en
wordt toegezonden aan relaties van de
buurtvereniging.
Advertenties: Fer Hansen, tel: 071 513 45 85.
Hebt u een idee voor de buurtkrant, wilt u een
activiteit aankondigen of iemand in het zonnetje zetten? Geef het door aan Nel Hansen,
Narmstraat 29, tel: 071 513 45 85 of mail uw
bijdrage naar:
buurtkrant@deoudemorsch.nl.
Buurtnieuws is altijd welkom!
De deadline voor de volgende buurtkrant is:
4 november 2016

Bestuur van de Vereniging ‘De Put in de Oude Morsch’
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Het bestuur van de buurtvereniging vergadert regelmatig.
Iedereen is welkom om een vergadering bij te wonen.
Mail voor actuele data met Casper of Nel.
Lidmaatschap
Wilt u lid worden van de buurtvereniging? Dit kan voor @7 per jaar.
U krijgt bij lidmaatschap een gratis drankje tijdens iedere buurtborrel. Meld je aan via info@deoudemorsch.nl
Rek: NL13 INGB 0006 2176 80.

