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Van de

voorzitter
/ Ben Zech
Beste bewoners van, en winkeliers en andere zakenlieden in de Oude Morsch.
De Oude Morsch wordt een steeds aantrekkelijkere en gezelligere buurt van de binnenstad. Een buurt waar veel ge
beurt, en verandert, en er komen meer dingen aan om de leefbaarheid zo optimaal mogelijk te maken. Dit vergt ook
inspanning. Van buurtbewoners, winkeliers en anderen, de gemeente, met soms veel overleg. Gelukkig houdt een ac
tieve buurtvereniging, “De Put in de Oude Morsch”, de boel wat bij elkaar, met toegewijde, hardwerkende mensen in
het bestuur, waarin ik de komende tijd de rol van voorzitter op me mag nemen. Ik stel me daarom graag aan jullie voor,
met iets over m’n achtergrond en wat me motiveert.
M’n naam is Ben Zech. Ik woon met
m’n vrouw Tilla (Yoga lerares), doch
ter Maxime (hoofdredactrice van een
tijdschrift), 2 honden en 3 katten (al
len werkeloos) aan de Eerste Binnen
vestgracht. Ik ben gepensioneerd maar
doe nog wat advieswerk en ben ver
slaafd aan tennis. Ik studeerde biologie
in Leiden en ben in 1974 in de buurt ko
men wonen. Werkte hier voor m’n zak
geld in de horeca (destijds Koetsotheek
in de Kruisstraat, Huis de Bijlen bij de
Morspoort, en kroegen in de Steen
straat). Tegelijk was ik leraar, onder an
dere in Oegstgeest en in de Breestraat.
In 1984 vertrok ik naar de tropen. Pro
jectwerk in Mocambique, keuterboer
in Zuid Afrika, projectleider in Kenya.
Toen milieudiplomaat op Nederlandse

amabassades in Vietnam en Indo
nesia, even in Europa, en als laat
ste klus in Rwanda. En nu alweer 2
jaar terug in m’n oude huis. En ge
loof me, er is tijdens m’n afwezig
heid heel veel veranderd, en veel
ten goede. Toen ik hier kwam wo
nen was dit een wat grijze en mor
sige wijk en ik een mooie blonde
jongen, nu ben ik grijs en wat mor
sig en is de wijk mooi en weliswaar
niet blond maar wel behoorlijk
groen. Het laatste inspireerde me
om aan te sluiten bij de “Vrienden
van het Singelpark”, ook om te hel
pen de wijk nog verder te vergroe
nen, en bij ons huis doen we ook
mee. Maar dan ga je ook meer zien,
goeie dingen, maar ook vervelende.

Vervuiling rondom de containers, ver
keersoverlast, gedoe rondom Park de
Put, noodzaak voor herinrichting van de
Morsstraat, wat bedenkelijke plannen
van de gemeente, etc., etc. Daar wilde ik
ook wel wat mee doen. En toen liep ik te
gen een voormalige voorzitter aan, John
Marks, op de tennisbaan, en hij vroeg me
of ik er dan niet voor voelde om actief in
het bestuur te worden. Nou goed, ja dus.
En nu kijk ik ernaar uit om samen met
iedereen van De Oude Morsch de meest
aantrekkelijke en levendige buurt van de
binnenstad te maken, aarzel dus niet me
aan te spreken, te mailen, te bellen over
goeie ideen, of problemen, of zomaar
voor een praatje, en veel te lachen. En
voor nu, alvast goeie kerst en een vooral
vrolijke 2017! ]

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.
Goed nieuws: De vereniging heeft een nieuwe voorzitter!
Ben zal zich in dit nummer verder aan U voorstellen.
Naast dit goede nieuws begrijp U dat we
als buurtvereniging bezig zijn met het
herstelplan van de bestrating rond de
Morspoort en de inrichting van Park de
Put. De leden van de vereniging hebben
via de mail een enquête voorbij zien ko
men en die, als het goed is, ook ingevuld.
De herstelwerkzaamheden zijn onder
tussen begonnen.
De buurtvereniging zal ook deelnemen

aan de meedenkgroep voor de
herinrichting van de Morsstraat.
‘Meedenksessies’ zijn hiervoor al
georganiseerd door de gemeente.
Een ander overleg waaraan de ver
eniging deelneemt is de inrich
ting van de lammermarkt, waar
nu de ondergrondse parkeerga
rage wordt gebouwd. De bouw
werkzaamheden worden, naar

verwachting, voor de 3 oktoberfeesten
afgerond. De inrichting van de lammer
markt zal ook effect hebben op de nieu
we beestenmarkt. In 2017 verwacht de
gemeente ook te beginnen aan de ver
nieuwing van de Valkbrug. De plannen
hiervoor zien er zeer goed uit.
Alvast een prettig uiteinde en een voor
spoedig nieuwjaar. ]
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Sociëteit Amicitia
/ Geertrui Marks
Iedere donderdagavond houdt Sociëteit Amicitia haar sociëteitsavond op de bovenverdieping van haar ge
bouw, waarin beneden Stadscafé De Werff is gevestigd. Deze Leidse sociëteit, opgericht in 1768, is nu bijna
250 jaar oud. Op dit moment zijn er zo’n tweehonderd mannelijke leden, die allemaal na ballotage zijn toe
getreden. Sinds vier jaar is er ook weer een damessociëteit, die een vijftigtal vrouwen telt, uitsluitend part
ners van de mannelijke leden. Onze buurt telt drie Amicitialeden: Jaap Brouwer is lid van de herensociëteit,
Ietje Brouwer en Dineke van Assen van de damessociëteit. Alle drie wonen ze op het Kort Galgewater. Ik heb
ze gevraagd naar hun ervaringen.
Geschiedenis

Sociëteiten als Amicitia zijn overge
waaid uit Engeland, waar men in de
achttiende eeuw de zogenaamde kof
íHKXL]HQNHQGHKHUHQVRFLÆWHLWHQZDDU
activiteiten in groepsverband werden
beoefend. In ‘collegekamers’ kwamen
de leden bijeen om te praten, nieuws
bladen te lezen en ‘spellen te spelen’.
Amicitia in Leiden was van meet af aan
een vereniging voor de hogere klas
sen. In de negentiende eeuw  Amicitia
zat toen in de Breestraat – was de soci
eteit iedere dag open, en deed zij ook
GLHQVWDOVRIíFLHUVPHVVYRRUGH/HLGVH
garnizoenen.
De heren werden toegelaten op grond
van hun sociale of culturele gezag. Ze
hielden van een levensstijl die karak
teristiek was voor de gegoede burge
ULM 1RWDEHOHQ OHJHURIíFLHUHQ RXGHUH
studenten..., mannen van aanzien kwa
men als lid in aanmerking.
Dames werden niet toegelaten, er heers
te de ‘ideologie van de gescheiden sfe
ren.’ Door de mannelijke en de vrou
welijke sfeer te scheiden schiepen de
sociëteiten hun identiteit. Uitsluiting
van vrouwen gold tot een paar jaar ge
leden als criterium voor de standing en
reputatie van de club.
Voor de Tweede Wereldoorlog be
stond er binnen Amicitia ook een
damessociëteit.
Amicitia huist sinds 1932 in het huidi
ge gebouw. Tot aan de oorlog was de
herensociëteit beneden; hun dames
kwamen bijeen op de bovenverdieping.
Toen het gebouw door de Duitse bezet
WHU ZHUG JHFRQíVTXHHUG NZDP HU HHQ
eind aan de damessociëteit. De heren
zochten elkaar elders op. Na 1950 werd
de bovenverdieping de herensociëteit,
en dat is zo gebleven. Vier jaar geleden
is er opnieuw een damessociëteit op
gericht. De lezingen zijn op woensdag
avond. De dames zijn daarbij altijd wel
kom geweest.

Ballotage

Van Amicitia word je ook nu niet zo
maar lid. Bij Jaap Brouwer, oudnota
ris en al dertig jaar lid, en zijn vrouw
Ietje hoor ik hoe de ballotage in de
praktijk verloopt. Een aspirantlid
moet aan het bestuur worden voor
gedragen door een van de leden. Bij
groen licht bezoekt hij twee maal een
sociëteitsavond, waarna een schrif
telijke stemming wordt gehouden
onder de leden. In aanmerking ko
men mannen met een zekere maat
schappelijke positie: bijvoorbeeld
grote ondernemers, hoogleraren en
andere academici, hoge ambtena
ren en mensen uit vrije beroepen. Er
is een bindend kledingvoorschrift:
jasje, dasje, bij voorkeur de clubdas.
Toen Dineke van Assen zich, een jaar

geleden, bij haar eerste gang naar
Amicitia aan een van de heren voor
stelde als weduwe van oudlid Ruud
van Straten zei hij: ‘Dat was toch die
man die altijd in een trui verscheen.’
Jaap, die Ruud ook heeft gekend,
heeft hem echter nooit anders dan in
aangepaste kleding meegemaakt.
De gemiddelde leeftijd is ongeveer
vijfenzestig. Als nieuw lid kun je uit
genodigd worden in een van de zes
kegelclubs.
Om lid te worden van de damessoci
eteit moet je partner of weduwe zijn
van een van de mannelijke leden.
Meer is niet nodig. De vrouwen ken
nen elkaar vaak al van de lezingen en
de gemengde viering van Drie Octo
ber, soms uit andere verbanden.
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De kegelclubs

De kegelbaan ligt verscholen
achter de blinde muur aan
de tweede Binnenvestgracht.
Bij kegelen is het de kunst
om met een bal zoveel moge
lijk van de negen kegels om
te gooien. Ze staan opgesteld
aan het eind van een acht
tien meter lange baan, met
een aanloop van drie meter.
Kegelen geldt technisch ge
zien als een stuk moeilijker

Een donderdagavond
op herensociëteit Amicitia

dan het verwante bowlen.
Amicitia telt op dit moment zes kegel
clubs, de laatste dateert uit 2012. De
clubs hebben elk op een vaste avond
in de week de beschikking over de ke
gelbaan. De ene club is fanatieker dan
de andere. Jaap zit in Palma, een van
de oudste clubs, en kegelt op donder
dag. Zo kan hij de kegelavond en de so
ciëteitsavond combineren. Bij Palma
speelt men serieus, maar de gezellig
heid staat voorop, zegt Jaap.

Het zwaartepunt van het sociëteits
leven ligt op de eerste donderdag
avond van de maand. De opkomst is
dan hoger dan anders. Voor Jaap be
gint een donderdagavond om zes uur
met een borrel. Sommige heren zit
ten te bridgen, anderen te praten. Er
wordt open gediscussieerd over aller
lei onderwerpen, ook over politiek,
zonder dat er ooit ruzie of spanning
ontstaat. In politiek opzicht is het ge
zelschap heterogeen, maar de heren
respecteren elkaars opvattingen. Er
staan een leestafel en twee biljarten,
waarop gespeeld wordt in onderlin
ge competities. Ooit waren het er vier;
een minimum van twee biljarten is in
de statuten geregeld. Om acht uur be
gint de maaltijd, die wordt verzorgd
door Van der Werff. Er wordt bediend
en getapt door daartoe geselecteerde
studenten. Na een korte nazit, begint
voor Palma het kegelen. Om een uur
of elf is de avond afgelopen.

V

Overige activiteiten

Jaap Brouwer en
Dineke van Assen

V De kegelballen met
linksonder het begin van
de baan
V

De 9 kegels in gelid op het
eind van de baan

Het kegelspel is de belangrijkste ac
tiviteit van Amicitia, in de volksmond
wel de kegelclub genoemd. Maar er
is meer. Er zijn lezingen, die meest
al door de leden worden verzorgd. In
de zomer wordt er zowel door de he
ren als de dames petanque gespeeld
en gegolfd. Hoogtijdag is Drie Octo
ber. Na de optocht is Amicitia gast
heer voor de leden en hun partners,
de burgemeester, de besturen van
de DrieOctobervereeniging, de Gro
ningse Achtentwintigaugustusver
eniging, de Alkmaarse achtoktober
vereniging, en de bestuursleden van
Minerva.
De damessociëteit

Vier jaar geleden richtten de partners
van de heren opnieuw een damesso
ciëteit op. Aanvankelijk troffen ze el
kaar een maal per maand op woens
dag in een restaurant. Sinds twee
jaar huren ze als zelfstandig rechts
persoon voor deze avond de socië
teitszaal van Amicitia. De opkomst is
meestal ruim vijftig procent. Er gel
den geen kledingvoorschriften, ieder
draagt waarin zij zich prettig voelt.
Ook een vrouwelijke Amicitiaavond
begint om zes uur met een borrel en

pagina 4 - 12 / 2016

Buurtkrant De Put in de Oude Morsch - 19e jaargang nr. 80

Een plek
voor Heren
/ Frits van der Mark
een maaltijd. Daarna is er vaak een lezing.
De avonden zijn om een uur of tien afgelo
pen. Tot de kegelclubs en de kegelbaan zijn
dames niet toegelaten.
Een paar keer per jaar organiseert de com
missie Zilverui een culturele activiteit, een
zilveruitje, meestal een museumbezoek.
De gemiddelde leeftijd ligt bij de dames
lager dan bij de heren, maar toch wel een
stuk boven de vijftig.
Ietje, die al vier jaar een trouw lid van de
damessociëteit is, heeft haar buurvrouw
Dineke ongeveer een jaar geleden overge
haald om toe te treden. Dineke kende door
Ruud de sfeer, en nog wat mensen van Drie
October vieringen, maar wel van lang ge
leden. Aanvankelijk had ze enige reserve.
Ooit had ze, toen ze de telefoon met haar
meisjesnaam opnam, van een Amicitia
lid te horen gekregen: ‘O ja, dat vrouwtje
dat de naam van haar man niet wil gebrui
ken.’ Nu is ze blij met haar lidmaatschap.
Tijdens de maaltijd is het altijd gezellig. Ie
tje had gelijk. De dames zijn toegankelijk
en geïnteresseerd in elkaars verhalen, ze
leven met elkaar mee, en de sfeer is opge
wekt. Vol lof is Dineke over de bedienende
studenten die iedereen bij naam kennen.

Onze buurt herbergt een vereniging die binnenkort 250 jaar
oud wordt en daarmee tot een van de oudste van het land be
hoord. De leden ontmoeten elkaar in een markant vrijstaand
en aan het water gelegen clubhuis. Binnen de vereniging doet
men ook aan sport, op een speciaal aangelegde overdekte
baan wordt iedere week gekegeld. Ik denk dat veel buurtbewo
ners niet weten welke vereniging dit is en waar dat clubhuis
dan wel staat. Het gaat om Steenstraat 2, het gebouw waar op
de benedenverdieping Stadscafé Van der Werff is gehuisvest.
Aan de rechterkant van het gebouw is de toegang tot de eer
ste verdieping. Tegen de gevel hangt de naam Amicitia in zilve
ren letters. Hier is de eerste Leidse herensociëteit gehuisvest.
Ze werd in 1786 opgericht en is een ontmoetings en ontspan
ningsplek is voor gelijkgestemden.

De toekomst

Wil het eeuwenoude Amicitia voortbe
staan, dan is verjonging noodzakelijk. Daar
is men zich goed van bewust. Zo worden
er sinds enige tijd lunches georganiseerd
voor ‘jongeren’, dat wil zeggen voor leden
tussen de vijfendertig en de vijftig, om hen
extra bij het sociëteitsleven te betrekken.
Bronnen:

X Jaarboekje voor Geschiedenis en
Oudheidkunde van Leiden en
Rijnland, orgaan der Vereniging
Oud–Leiden, 1908.
X Mededelingenblad Historische
Vereniging Oud Leiden, jgg 34,
nr. 1, 2012.
X PStheater: project
De Puzzel van Leiden.
Zie website: pstheater.nl ]

Aan de zijkant van
Stadscafé Van der Werff
is de toegangsdeur tot
de Sociëteit Amicitia

Aanvankelijk had de sociëteit geen
eigen onderkomen en werden de
bijeenkomsten bij één van de leden
thuis gehouden. In 1794 kreeg Ami
citia een eigen sociëteit, gehuisvest
in Breestraat 86 bij de Marsmans
steeg. In 1859 kwam er zelfs een
tweede onderkomen bij. De zoge
naamde zomer of buitensociëteit.
Die was gelegen aan de Morssingel,
net buiten de Rijnsburgerpoort. Het
was een sierlijk, paviljoenachtig ge
bouw. Het ging goed met de club, in
1881 werd de binnensociëteit aan
de Breestraat vergroot en verbouwd.
Een geliefde activiteit van de heren
was het kegelen. Bij de buitensocië
teit werd daarom aan de 2e Binnen
vestgracht een kegelbaan gebouwd.
Deze werd door W.C. Mulder ont
worpen (1897). Dit gebouw staat er
nog altijd en heeft aan de drie zij
den een raamloze van vakwerk voor
ziene gevel. De tuinzijde heeft raam
en deurpartijen, de overstekende
daken zijn in chaletstijl. Mulder
heeft vrij veel gebouwen in Leiden
ontworpen, voorbeelden die nog be
staan zijn Hôpital Wallon aan de Pa
pengracht en Sijthoff’s Uitgevers
Maatschappij aan de Doezastraat.
Begin 1900 werd de exploitatie van
twee sociëteitsgebouwen toch te
duur. Door allerlei omstandigheden
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Een beeld van de Sociëteit
aan de Steenstraat met de
Rijnsburgerbrug op de voorgrond (voor 1885)

De kegelbaan gezien vanaf de
2e Binnenvestgracht, met een
raamloos van vakwerk voorziene gevel en een overstekend dak in chaletstijl

Tentoonstelling van werkstukken van handwerkslieden
en leerlingen in de Sociëteit
Amicitia, 1890

duurde het vrij lang voordat de op
lossing was gerealiseerd. In 1932
kon de nieuwbouw aan de Steen
straat als enige sociëteit in gebruik
genomen worden. Tijdens de oor
log werden de sociëteit en de ke
gelbaan door de bezetter in beslag
genomen. Na de bevrijding was in
grijpend herstel nodig. Om het ge
bouw te kunnen exploiteren trok
de sociëteit zich terug op de boven
verdieping. De benedenverdieping
werd verhuurd als restaurant. Aan
vankelijk was dat voor korte tijd De

Vergulde Turk, daarna Wienerwald,
gevolgd door In Den Leidschen Sa
lon. Stadscafé Van der Werff is de
laatste in de rij van uitbaters.
In deze zelfde buurtkrant beschrijft
Geertrui de gang van zaken bij So
ciëteit Amicitia van binnenuit. Een
mooi gedetailleerd verhaal waaruit
blijkt dat de tijd niet heeft stil ge
staan. De titel van dit stukje: Een
plek voor heren geldt tegenwoor
dig niet meer voor het sociëteits
gebouw, maar alleen nog voor de
kegelbaan.

Bronnen:

X Jaarboekje voor Geschiedenis en
Oudheidkunde van Leiden en
Rijnland, orgaan der Vereniging
Oud–Leiden, 1908.
X Mededelingenblad Historische
Vereniging Oud Leiden, jgg 34,
nr. 1, 2012.
X Architectuur & Monumentengids
Leiden, 2de druk, 1999. ]
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Er zijn wat
nadelen aan de krant
4 maal per jaar uitbrengen.

De 3 oktoberviering

is al weer even geleden. Toch willen wij
als redactie u niet de vele foto’s onthouden. De weergoden waren ons goed
gezind. Op 2 oktober alleen maar regen, en op de ochtend van 3 oktober lag
ik nog in mijn bed toen Gosse Ofringa (dit jaar de organisator van de 3 okto
ber) en John Coenraad de regen trotseerden en met de kramen aan de slag
gingen. Daarna is het weer alleen maar beter geworden en hebben wij de gan
se dag van het zonnetje kunnen genieten. Ik hoop niet dat het weer alleen in
mijn herinnering lekker was en dat ik een vertekend beeld van de dag geef. In
elk geval een geweldige dag, veel kraampjes door de bewoners van onze buurt
gevuld. Ook de oude ambachten waren goed vertegenwoordigd. De palingro
ker konden wij weer goed ruiken op het Kort Galgewater waar elk jaar weer
veel vraag naar is. Helaas was de Parlevinker verhinderd. De haringen zijn via
Hannie Blok en Jos Weber vanuit de 3 oktobervereniging weer bij ons geko
men. Deze zijn gratis uitgedeeld en werden op prijs gesteld. De koren Rumor
de Mare en Er Welt een Traan hebben voor muzikale begeleiding gezorgd.
Daarna het hoogte punt van de dag. De hutspotmaaltijd, van te voren altijd
een gedoe om voldoende kokers te vinden maar op dag zelf altijd een evene
ment die moet blijven. Zoals altijd was er de uitreiking van de trofee van de
goudenstamper en is dit jaar gewonnen door Hennie Klinkhamer. De maal
tijd werd door de aanwezige gewaardeerd zeker door dat de beide koren na
het eten gezellig de afsluiting verzorgden. Daarna met vele handen alles op
geruimd en moe maar voldaan door dit geslaagde 3 oktober evenement naar
huis. Ik dank allen die hun bijdrage hebben geleverd aan dit festijn en hoop
dat ook de volgende edities weer vele op deze dag afkomen. ]

/ Nel Hansen
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Een nieuw schip in de haven
/ Frits van der Mark
Alweer een tijd geleden verliet de Maatje van
Harry van der Heijden de Historische Haven
aan het Galgewater. Sinds oktober is de lig
plaats ingenomen door de Zeeuwse klipper
Zeeland. Aan boord wonen Maarten, Femke
en hun dochtertje Nora.
Als ik op een namiddag langs ga om een afspraak
voor een interview te maken, tref ik een hui
selijk tafereel. Femke maakt aan de tafel in de
roef spruitjes schoon. Nora proeft ze alvast voor
en biedt mij er ook eentje aan. Het gesprek is ’s
avonds een week later, Nora slaapt en Maarten is
er dit keer bij.
Maarten vertelt dat de Zeeland vlak voor 3 okto
ber op het Galgewater is aangekomen. De vorige
ligplaats was in de Oude Rijn bij de Willem Ba
rentszstraat, de kringloopwinkel het Warenhuis
en de Milieustraat zijn er vlak in de buurt. Hele
maal nieuw is de Historische Haven niet, bij eve
nementen lag de Zeeland er al eerder.
Wonen op een schip

Femke,
Maarten en
Nora voor de
imposante
boeg van de
Zeeland
De appel valt…

De Zeeland op haar
nieuwe ligplaats
Femke vindt het een behoorlijke vooruitgang.
Het schip is nu over de volle lengte te zien. Er zijn
veel mensen die langslopen, op de steiger komen
kijken en foto’s maken. Over het Galgewater va
ren veel sloepen en rondvaartboten langs. En ja,
het is natuurlijk de binnenstad, dus ’s avonds
hoor je soms de kroegen. Een probleem is dat ze
ker niet, Maarten en Femke ontmoetten elkaar
zelfs in een café. Het was de Duke op de Nieuwe
Beestenmarkt en dat is inmiddels ruim 10 jaar
geleden. Maarten woonde toen al aan boord van
de Zeeland. Dat wil zeggen alleen in de roef, het
ruim was werk en opslagplaats en moest nog he
lemaal ingetimmerd worden. Zes jaar geleden
kwam Femke ook aan boord en 4 ½ jaar geleden
werd dochter Nora geboren. Die heeft het prima
naar haar zin aan boord en vindt huizen maar
een beetje vreemd. De arts van het consultatie
bureau wist ze als kleine peuter al te verrassen
met het woord ‘machinekamerdeur’!

Oorspronkelijk komt Femke uit
Hellevoetsluis. In Leiden studeer
de ze kunstgeschiedenis, werk
te daarna bij een doveninstituut
en nu in de logopedie. Maarten
is een echte Leienaar en zoon van

Ton Stallinga, werfbaas van de ge
lijknamige werf op de Waard te
genover het Utrechtse Jaagpad.
Maarten, die scheepsbouwkun
de studeerde, werkt ook bij dit
bedrijf.

De Zeeland in 2002,
vlak nadat Maarten het schip kocht

Oud naambord voor
op het achterschip
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Herinrichting Morspoortplein
en Park de Put / Frits van der Mark
Niet geheel onverwacht dus dat
hij in 2002 de Zeeuwse klip
per de Zeeland kocht. Het schip
kwam uit de vrachtvaart en werd
door Maarten geheel eigen
handig omgebouwd tot woon
schip. Ook de restauratie naar
de oorspronkelijke zeilende uit
voering is voor een groot deel
volbracht. Het dek is geheel op
nieuw ingericht. Een niet histo
risch stuurhuis werd verwijderd
en Maarten maakte een nieuwe
roef met de historische vorm en
maat en bracht het oorspronke
lijke mastdek terug. Maarten is
momenteel bezig met nieuwe
zwaardlieren, volgend jaar wil
hij een nieuwe stalen mast ma
ken. Het uiteindelijke doel is na
tuurlijk om zeilend te kunnen
varen. Op de motor doen ze dat
al jaren. In de zomer op vakan
ties naar Zeeland, het IJsselmeer
en Friesland. In de winter ook
wel uitstapjes naar Warmond.
Burenhulp

Maarten is al van jongs af aan be
vriend met Pepijn Hydra, schip
per van de Welvaart en nu zijn
buurman. Grappig genoeg is dit
ook een zoon van een werfbaas.
De andere schippers van de ha
ven kent Maarten eigenaar ook
al jaren. Simpelweg omdat het
klanten van scheepswerf Stallin
ga zijn.
Tot slot vraag ik naar zijn erva
ring met de saamhorigheid on
der de schippers van de haven.
Maarten vertelt over een mooi
initiatief. Sanne, Pepijn, Rik en
hijzelf hielpen eind oktober de
Hoop op Behoud van Nelleke Oos
ten winterklaar te maken. Sa
men met Maarten, de zoon van
Nelleke, werden alle dekzeilen
schoongemaakt en van een be
schermende laag voorzien. Het
schip werd nagelopen op roest
plekken, ze werden weggebikt
en in de menie gezet. Vele han
den maakten ligt werk! Een goed
voorbeeld van de saamhorigheid
onder de schippers.
Goed dat er zo’n mooi en be
woond schip in de haven is bij
gekomen. Welkom in de buurt! ]

Half november spraken de bestuursleden John Coenraad en Nel Hansen,
samen met vertegenwoordigers van de Vereniging Oud Leiden en Vrienden
van het Singelpark, met wethouder Paul Dirkse en leden van de projectgroep
Herinrichting Morspoortplein en Park de Put. Het onderwerp was het her
stellen van de fouten bij de uitvoering. Om de mening van buurtgenoten te
peilen mailde het bestuur een aantal vragen rond, een zogenaamde peilingmail. De resultaten van deze peiling staan hieronder, ze zijn tijdens het ge
sprek met de wethouder naar voren gebracht.
Morspoort

Een meerderheid in de pei
ling blijkt nog steeds voorstan
GHU YDQ íHWVYHUNHHU GRRU GH
poort. Echter vanaf het allereer
ste begin van de plannenma
NHULM PRHVWHQ GH íHWVHQ XLW GH
poort, zie ook BK 78. Uiteraard
bleef dit tijdens het gesprek met
de wethouder ook nu weer onbe
spreekbaar. Hetzelfde geldt voor
de aangebrachte verhoging, deze
PRHW LPPHUV GH íHWVHQ XLW GH
poort houden. Omdat er fouten
zijn gemaakt bij het ontwerp en
het aanbrengen van de verho
ging worden er op dit moment
aanpassingen en herstelwerk
zaamheden uitgevoerd.
Park de Put

3ODQWHQEDNNHQ PRHWHQ íHWVHQ
door het park gaan weren. Aan
de Wachtgebouwkant zal een
stevige constructie van bakken
misschien het gewenste resul
taat geven. Bij de molen wordt
nu ook al door het gras en de
SHUNHQJHíHWVW'DDU]DOKHWYHHO
moeilijker zijn om tweewielers
door middel van bakken te we
ren. Een evaluatie van de maat
regelen is door de wethouder
toegezegd.
In de Stadkrant (onderdeel van
het Leids Nieuwsblad) van 1 de
cember jl. plaatste de Gemeen
te Leiden een paginagrote ad
vertentie over Park de Put en het
Morspoortplein.
Wethouder Dirkse meldt dat hij
het plan ‘een prachtig ontwerp
vindt en een enorme verbete
ring ziet’. Buurtbewoners heb
ben daar een andere mening
over en blijven met een kater
achter. Jammer dat het Singel
parkproject zo moet beginnen.

Resultaat van de peilingmail onder de
leden van de Buurtvereniging
Naar 101 leden werd de enquêtemail
verstuurd.
Dertig personen reageerden en vulden
de vragen in en gaven commentaar.
1. Morspoortplein.
Vraag 1a:

Vindt u dat de verhoging rond de
Morspoort (iets aangepast) moet blijven of
dat deze (grotendeels) ongedaan
moet worden gemaakt.
verhoging handhaven (iets aangepast) 9x
alles zelfde niveau (oude situatie)
21x
Vraag 1b:

Vindt u in dat verband dat de Morspoort
RRNZHHURSHQPRHWYRRUíHWVHUVHQEURPmers of dat de doorgang geblokkeerd moet
EOLMYHQYRRUíHWVYHUNHHU
SRRUWRSHQYRRU EURP íHWVHUV   [
SRRUWYHUELHGHQYRRU EURP íHWVHUV [
2. Park de Put.
Vraag 2a:



Vindt u dat het pad door Park de Put
DIJHVORWHQPRHWZRUGHQYRRUíHWVHUVHQ
brommers in verband met de veiligheid
van wandelaars en vooral
spelende kinderen.
EURP íHWVHQJHHQSUREOHHP   [
EURP íHWVHQYHUELHGHQ     [

Vraag 2b:

Vindt u dat de verhouding tussen groen
(gras en perken) en bestrating in Park de
Put beter of slechter is dan vroeger?
nu is er te weinig groen
11x
nu is er genoeg groen
18x
nu is er teveel groen
1x
]
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Achter deze voordeur woont …, De bewoner die ik voor dit nummer

Jan Bernardus Jonkers
/ Daphne Pohlman

mag interviewen zal voor velen een
bekend gezicht zijn in de buurt.
Het is Jan Bernardus Jonkers,
sinds 2000 woonachtig aan de
1e Binnenvestgracht 47.

Omdat het leven van Jan zich grotendeels
afspeelt in restaurant De La Soul, stel
de hij voor om het interview daar te hou
den. Jan heeft zich uitermate goed voorbe
reid op het interview. Zo heeft hij een tafel
gereserveerd zodat we  zo legt hij uit – in
alle rust kunnen praten. Ook heeft Jan een
chronologisch overzicht van zijn verras
sende en veelzijdige loopbaan gemaakt.
2QGHU KHW JHQRW YDQ HHQ NRS NRIíH HHQ
appeltaartje neemt hij mij mee in zijn le
ven dat zich voor een groot deel afspeelt
in de complexe maar interessante wereld
van de wetenschap.

verantwoordelijk voor het opzetten van
een fossiele zadenbank voor het muse
um. Hij heeft hiervoor veel veldwerk en
bodemonderzoek verricht in de klei
bodem uit het Pleistoceen van Tegelen
(Limburg) en in de steen en kalkgroeve
van Winterswijk. Maar zijn onderzoek
bracht hem ook naar fossiele locaties in
het buitenland zoals Noord Frankrijk,
Duitsland en België. Daarnaast heeft
hij samen met een collega zes weken op
een boorplatform van de NAM meege
werkt aan sedimentair onderzoek waar
bij uit de eerste driehonderd meter bo
dem uit het Mioceen (tijdperk van zo’n
5.3 miljoen jaar geleden) onder andere
haaientanden werden verzameld.
Tussendoor werkte Jan ook mee aan
projecten van andere disciplines, zoals
voor de afdeling Paleozoölogie (weten
schap van fossiele dieren), waarvoor hij
onder meer assisteerde bij het onder
zoek naar conondonten (een uitgestor
ven groep lancetvisachtige gewervel
de diertjes die voorkwamen vanaf het
Cambriu am tot het einde van het Tri
as tijdperk) van bijvoorbeeld Portugal.
Gedreven door zijn leergierige aard
volgde Jan als gaststudent diverse col
leges via de subfaculteit Geologie en
werd hij door specialisten van het mu
seum en de faculteit opgeleid in uiteen
lopende vakgebieden, zoals Cartogra
íH GHZHWHQVFKDSYDQKHWYHUYDDUGLJHQ
van landkaarten en atlassen), Paleozoö
logie en Paleobotanie (wetenschap van
plantenfossielen). Na zijn vervroegd
pensioen in 2007 werkte Jan nog twee
jaar als gastmedewerker bij Naturalis.
Omdat Jan het in zijn privéleven steeds
drukker kreeg met klusjes en buren
hulp is hij in 2009 volledig met pensi
oen gegaan.

Van machinebankwerker tot zilversmid

Na het verlaten van de bedrijfstechnische
school in 1961 werkte Jan een paar maan
den als machinebankwerker bij de Adler
typemachinefabriek. Daarna had hij dit
werk wel gezien en maakte hij de overstap
naar het vak van zilversmid bij de zilverfa
briek in Voorschoten. Hij leerde daar het
beroep van oude zilversmeden en ging
naar de zilverschool in Schoonhoven voor
de opleiding ciseleren.
Na ongeveer negen jaar vond hij het werk
bij de zilverfabriek steeds minder leuk
worden. Geattendeerd door zijn moe
der op een vacature bij Juwelier Simons
in Den Haag, waarop hij solliciteerde en
daar werd aangenomen als zelfstandig zil
versmid. Om dichter bij zijn werk te wo
nen verhuisde Jan naar de hofstad. Bij
Juwelier Simons kwamen klanten van al
lerlei pluimage. Jan vertelt met enige trots
dat hij hele gesprekken heeft gevoerd met
toenmalig Minister Luns, die zeer geïnte
resseerd was in het vak zilversmeden.
Assistent Geologie Naturalis

Halverwege de jaren 70 in de vorige eeuw
nam de carrière van Jan weer een hele an
dere wending. Na zijn ontslag bij Juwe
lier Simons, als gevolg van de oliecrisis,
keerde hij terug naar Leiden. Na diver
se studies te hebben gevolgd bij het LOI
(toegepaste en praktische psychologie en
handschriftkunde) kreeg hij in 1975 een
baan als assistent Geologie bij het toen
malige Rijksmuseum van Geologie en Mi
neralogie, (inmiddels gefuseerd tot Na
turalis). In deze baan specialiseerde hij
zich in fossiele plantenresten en was hij

Kroegperiode

Naast zijn carrière speelde het leven van
Jan zich grotendeels af in het Leidse uit
gaansleven. Wonend aan de Beschuit
steeg boven wijnhandel De Bordelaise
was hij altijd te vinden in de nabij gele
gen cafés. Jan leidde een soort dubbel
leven; overdag als serieuze en bevlogen
Assistent Geoloog en later als Collec
tiebeheerder bij Naturalis en buiten

Jan aan zijn vaste tafel bij De La Soul

werktijd als kroegtijger die tot in de
late uurtjes in de cafés te vinden was.
Naast De Twee Spiegels, De Uyl van
Hoogland en het Keizertje, bezocht hij
af en toe café De Bruine Boon. Dit laat
ste café was van zijn broer Ben Jonkers
GDW KLM PHW HHQ íQDQFLÆOH VWHXQ YDQ
Jan in 1975 heeft opgericht.
Na 25 jaar in de Beschuitsteeg te heb
ben gewoond wilde Jan zijn wilde
kroegleven afbouwen. Om los te ko
men van de binnenstad en dichter bij
zijn werk te wonen is Jan in het jaar
2000 naar de 1e Binnenvestgracht
verhuisd.
Tweede huis De La Soul

Na zijn pensioen in 2009 is Jan wat rus
tiger en regelmatiger gaan leven. Zijn
kroegleven heeft hij inmiddels afge
bouwd. Wel is hij iedere ochtend, mid
dag en avond te vinden bij De La Soul.
Tussendoor gaat Jan naar huis om te
eten en tv programma’s op te nemen
die hij na ’s nachts na sluitingstijd van
De La Soul onder het genot van een
biertje bekijkt. De La Soul is echt zijn
tweede huis. “Ik heb zelf ook geen kof
íHHQWKHHSRWHQQHHPRRNPLMQYLVL
te hier mee naartoe”, zegt Jan.
Jan is vanaf zijn 42e bewust vrijgezel
HQYLQGWKHWíMQRP]LMQHLJHQJDQJWH
gaan. Hij heeft veel kennissen en goed
contact met zijn buren en niet te ver
geten het personeel van De La Soul.
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Frederik Roes 1946 – 2016 / Gosse Offringa
Misschien heb je hem weleens zien lopen, samen met zijn onaf
scheidelijke maatje Nipper. Nipper, die helaas in 2013 uit zijn lij
den verlost moest worden. Dat deed Frederik veel verdriet; want
Nipper was het levende aandenken aan zijn vrouw Ellen, die in
2004 is overleden.

Jan voor zijn voordeur
Burenhulp en klusjes

De dagen van Jan worden ver
der gevuld met het verrichten
van burenhulp en allerhan
de klusjes, zoals het repare
UHQYDQFRPSXWHUVíHWVHQHQ
soms kleine reparaties van De
La Soul. Aan het eind van het
interview laat Jan vol trots het
tuinhekje van zijn achtertuin
zien die hij heeft gemaakt.

Frederik droeg altijd hetzelfde straatkostuum:
kistjes aan zijn voeten, daarboven een spijker
broek en een waxcoat. Hij zat graag op het ter
ras van La Plancha, en dronk ook regelmatig een
glas rode wijn bij Nico’s Eetwinkel. Een heel uit
gesproken man; bij Frederik was het altijd ‘alles
of niets’. Hij kon overdonderend zijn met com
plimenten, en genadeloos in zijn kritiek.
Als kunstenaar raakte hij nooit uitgedacht, uit
geleerd en uitgeprobeerd. Frederik begon met
schilderen, daarna componeerde hij zijn zwart
wittekeningen met, zoals hij zelf zei, ’alles wat
zwart afgaf op wit’. Houtskool, koolstof, Oostin
dische inkt. Zijn tekeningen zijn lang niet altijd
opbeurend, en vaak confronterend: kijk maar
eens op zijn website www.roomfordrawings.com
Frederik tekende niet om zijn gevoelens te de
len, hij zag zijn kunst niet als een middel om te
communiceren. Daar had hij niet veel mee op,
met zulke communicatie. Frederik drukte zich
uit; zijn kunst was voor hem zijn zuivere indivi
duele expressie. Als je ‘Frederik ‘Roes’ en ‘You
tube’ intikt, kun je het hem zelf horen zeggen in
KHWíOPSMHn:H$UH3HRSOH)UHGHULN5RHVo'DDU
zie je hem aan het werk in zijn appartement aan
de 1e Binnenvestgracht, dat hij na zijn vertrek
uit Eibergen sinds 2005 bewoonde. In dat korte
íOPSMH]LHMHRRNKRHKLMGRRGOHXNHHQSUDFKWL
ge tekening verscheurt die hij ‘shit’ vindt. Jezelf
precies goed uitdrukken – het kon in Frederiks
geval leiden tot het tientallen keren verscheuren
van een tekening die hij niet goed genoeg vond.

Frederik maakte ooit eigenhandig
houtskooltjes van wilgentenen die hij
verbrandde in de tuin van zijn toen
malige huis, omdat je daar zulke
mooie zachte lijnen mee kunt maken.
Toen hij dat had ontdekt, maakte hij
een vreugdedansje. Dat vertelde hij
me vlak voor zijn dood. Toen kon hij
al niet meer tekenen, maar nog wel le
zen. Zijn boekenkast bevatte het werk
van allerlei grote schrijvers: Nederlan
ders, maar hij had ook veel Duitse, En
gelstalige en Oostenrijkse literatuur.
Daartussen stonden opvallend veel
GLFKWEXQGHOVHQELRJUDíHÆQ
‘Ik heb een geweldig leven gehad’, zei
hij de laatste zaterdagavond van okto
ber, terwijl hij zijn beddengoed recht
sjorde, zijn metalen brilletje op zijn
kale hoofd plantte, en een zelfgedraai
de sigaret aanstak. ‘Ik ben overal op
de wereld geweest, ik heb gedaan wat
ik wilde, ik heb 34 jaar geleefd met de
liefste vrouw van de hele wereld.’
Op 4 november is Frederik overleden.
Hij was al lang erg ziek, en hij zou al
leen nog maar zieker worden. Het was
mooi geweest zo.
Er is een eigenzinnige, tegendraadse,
markante man uit onze buurt verdwe
nen. ]

Molentaal
In de vreugd/ versierd:

Molennieuws

Molen De Put
Nieuwe eigenaar

De gemeente Leiden heeft haar
molens verkocht aan de molen
stichting Leiden en Omstreken.
Over het voortbestaan van de
stichting Molen De Put wordt
nog gesproken. Komend jaar
zullen een aantal onderhouds
werkzaamheden plaats gaan
vinden, welke inmiddels enke
le jaren zijn uitgesteld geweest.
Het zal met name gaan over
schilderwerk en vervanging van
kleine onderdelen.

24 juni – bruiloft molenaars
9 augustus – geboorte molenkind
3 oktober – Leids Ontzet
19 november – Intocht Sinterklaas
In de rouw:
Laatste week oktober – overlijden collegamolenaar Ron Wendel
Laatste week oktober – overlijden penningmeester De Put Willem Versteegen
Singelpark

30-jarig jubileum

Ongeveer 1,5 jaar geleden zijn we benaderd door
het singelpark over het vergroenen van het bol
werk van de molen. In het voorjaar is er een ge
sprek op locatie geweest over ieders wensen.
Sindsdien is het erg stil geweest. Zelfs na meer
dere malen emailen, wordt er niet meer gerea
geerd. Tot op heden is het nog onduidelijk wat
zij willen planten en wanneer zij dat willen doen.
Wordt vervolgd?

In september 2017 zullen we weer de
Leidse Molendag houden.
Molen De Put bestaat dan 30 jaar, re
den voor een feestje! Heb je een paar
leuke ideeën waarbij we de buurt en
kinderen kunnen betrekken? We ho
ren graag van jullie. Emailen kan naar
info@molendeput.nl. ]
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Contactpersonen voor de buurt

Buurtvereniging ‘De Put in de Oude Morsch’

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 hang
jongeren, geluidsoverlast,
etc.) belt u met:
De politie
tel: 0900 8844
Horeca Klachtenlijn
tel: 516 70 15
Evenementenklachtenlijn tel: 5661600
Reinigingspolitie
tel: 14071
In het weekend:
06 – 53932497
Vragen, opmerkingenv of
klachten over uw woonomgeving?
Kijk op
http://www.leiden.nl/woonomgeving.

De buurtvereniging behartigt de belangen van de bewoners van
de buurt ‘De Oude Morsch’. Zij gaat discussies aan met de ge
meente over o.a. het parkeerbeleid, (geluid)overlast, gemeente
lijk welzijnsbeleid, herbestrating, groenvoorziening, verkeer en
veiligheid.
De buurt ‘De Oude Morsch’ beslaat het gebied tussen de Nieu
we 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 zon
netje 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:
10 maart 2017

Bestuur van de Vereniging ‘De Put in de Oude Morsch’
Ben Zech
Casper Broekhuijzen
Nel Hansen
John Coenraad / bestuurslid
Hannie Huisman / bestuurslid
Onno Innemee / bestuurslid

voorzitter@deoudemorsch.nl
secretaris@deoudemorsch.nl
penningmeester@deoudemorsch.nl
john.coenraad@tiscali.nl
hanniehuisman@ziggo.nl
innemee@mac.com

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 euro per jaar.
U krijgt bij lidmaatschap een gratis drankje tijdens iedere buurtbor
rel. Meld je aan via info@deoudemorsch.nl
Rek: NL13 INGB 0006 2176 80.

