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Hoek Kort Galgewater – Morsstraat – Beestenmarkt, circa 1900.

Het hoekpand links is nog een gewoon woonhuis met voordeur aan het Kort Galgewater, daar tegenover
bevindt zich Hotel Bellevue. De Blauwpoortsbrug is nog een draaibrug, er rijdt een paardentram richting
het station. Onder de laatste boog van de brug ligt een echte Leidse peurbak.
Erfgoed leiden en omstreken

Herfstborrel
20 november 2017
20.00 – 22.00 uur
bij Lemmy’s Café
Morsstraat 24
iedereen is
van harte welkom
en voor leden
is het eerste drankje
gratis
Tot dan!
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Van de

voorzitter
/ Ben Zech
Over een paar onderwerpen lichten we
jullie in via deze Buurtkrant, andere zullen aan bod komen in aparte Nieuwsbrieven die we jullie tussendoor met
enige regelmaat willen gaan toesturen.
Hoe die Nieuwsbrieven eruit moeten
gaan zien en wat erin kan is nog onderwerp van discussie maar we stellen ons
zo voor dat leden hier ook hun “buurtnieuwtjes”, suggesties en reacties in
kwijt kunnen. Terugblikkend was in elk
geval de buurtbarbeque een hoogtepunt

Beste buurtgenoten:
(dank aan de organisatoren, en de
weerman want het was droog!), opgeluisterd door een (half professionele, half straat-)violist, door levendige discussies over de door de
Gemeente voorgestelde kleur van de
Rembrandtbrug (waar niet iedereen
blij van wordt), het nodige over Park
de Put, de Morspoort en de Morsstraat, maar niet te vergeten ook
door de gewone buurtroddels (wat
zouden we toch zonder moeten?).

En het meegebrachte eten (en de drank)
was weer prima! We hebben ook nieuwe
buurtgenoten kunnen verwelkomen die
ook meteen lid werden. Volgend jaar weer
dus, en hopelijk met een nog grotere opkomst want dit is toch een mooie manier
om elkaar beter te leren kennen en zo
d’Oude Morsch ook sociaal nog verder te
verstevigen.
En dan nu op naar 3 oktober, alvast veel
plezier (en geduld) toegewenst!: z

Van de
bestuurstafel

/ Maaike Kiestra
Samen aan de slag. Misschien heeft u de
uitnodiging ook al gezien? De gemeente
wil graag dat we meedenken, erover praten in één of meer sessies en dan afspraken maken en dan is het de bedoeling
dat de burgers doen wat ze zelf kunnen
doen. Participatie, dat is het toverwoord.
Ik vraag me weleens af of degenen die
de uitnodiging niet kregen, niet lazen of
ergens anders druk mee zijn (zoals werken, studeren, mantelzorgen en sociaal
netwerken, want dat wordt ook van ons
verwacht) wel blij zijn met al die “door
onszelf” bedachte plannen. Binnen het
bestuur merken we op dat het aantal
bijeenkomsten waar we als burgers geacht worden mee te denken wel erg rap
toeneemt.
Een kleine greep:
Het Burgerpanel Leiden Centraal Park
is een winnend idee geweest van de Burgertop L750. Dit burgerpanel wil dat het
nieuwe stationsgebied een co-productie
wordt van gemeente en belanghebbenden. Momenteel schrijven meer dan 100
experts en burgers aan dit plan. Deze
experts en burgers komen overigens,
merkte ik bij een van de bijeenkomsten,
veelal niet uit het stationsgebied. Op de
burgerparticipatiemarkt op 28 oktober
wordt dit plan gepresenteerd.

new 10'17.indd 1

Het participatieproces locatie busstation – dit is wat anders dan het
burgerpanel! – is door de gemeente
gestart na de ophef in de media over
het plan om het busstation naar de
ziekenhuiskant te verplaatsen. Na
meerdere discussiebijeenkomsten,
die gingen over het hele stationsgebied, is een reeks onderzoeken gestart “op basis van de inbreng van
belanghebbenden”. Ook is er nu een
klankbordgroep. Zij besprak onder
andere de beoordelingsmatrix voor
alle gestarte onderzoeken. Dinsdag 26 september is de volgende
participatiebijeenkomst.
Ook ontvingen wij de uitnodiging
voor een speciale bijeenkomst voor
wijk- en buurtorganisaties over het
thema “Van Gas Los” in de gemeente Leiden. Op 26 september.

eerder was aangekondigd dan is het wel
handig om dezelfde benamingen te gebruiken. En misschien al die bijeenkomsten achter elkaar in plaats van tegelijkertijd te plannen?
U begrijpt dat het ons af en toe een beetje
duizelt. Ook voor het bestuur is het een
beetje teveel om bij te houden. Mocht u
als buurtgenoot zo’n bijeenkomst bijwonen dat horen wij graag over uw ervaringen! Mocht u suggesties hebben voor
verbeteringen in de wijk dan kunnen we
die inbrengen bij “Samen aan de slag”.
Aanmelden bij www.leiden.nl/aandeslag.
Maandag 23 oktober in Scheltema, start
19:30u.

Tot slot het meest concrete nieuws:
-De locatie van het busstation blijft de locatie van het huidige busstation.
-De resultaten van het onderzoek naar de
verkeerssituatie rond de Morspoort zijn in
En, afgelopen week in de mailbox oktober bekend.
nog een uitnodiging, voor een informatieavond van de gemeente Wordt vervolgd!
Leiden waarop wij een toelichting Maaike Kiestra
krijgen op het besluit over de loca- secretaris@deoudemorsch.nl z
tie van het nieuwe busstation. Op 26
september. Mocht dit hetzelfde zijn
als de participatiebijeenkomst die
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Kleuren van de
Rembrandtbrug
/ Albert Kingma
Engels rood en zwart.

Simone Robbers
Weddesteeg 4

Ruim een jaar geleden, op 27 augustus 2016 stond in het Leidsch Dagblad een klein berichtje: “Brug krijgt
historische kleur terug”. Hierin werd
aangekondigd dat de Rembrandtbrug
in de kleuren Engels rood (bruinrood)
en zwart zou worden geschilderd. Dit
werd bevestigd in de bewonersbrief
van 31 augustus.
Op 12 september volgde het
bericht dat vanwege verschillende
reacties de werkzaamheden werden
uitgesteld.

Op 9 september 2016 richtten wij een schrijven aan Monique Roscher van Erfgoed Leiden,
waarin wij pleiten voor het behoud van de witte of een lichte kleur voor de Rembrandtbrug,
vooral vanwege de zichtbaarheid ervan overdag
en na zonsondergang.
Naar aanleiding hiervan nodigde Monique ons uit op de
Boisotkade, waar zij ons samen met haar collega een interessant inzicht gaf in oude
bestekken, onder andere uit
eind 18e eeuw, waarin was
sprake van ‘de roode brug’
met zwarte ijzeren leuningen.

Tanete (taankleurig, bruinProefvlakken van de historische kleuren op
de Rembrandtbrug:

new 10'17.indd 2

geel of ‘tanyt’ een “rosse
couleur”):
Op een getekend stadgezicht
uit ca. 1670 is de brug afgebeeld met houten leuningen.
Nader onderzoek leidde tot
de vondst van een kwitantie
uit 1650, waarin sprake was
van ‘tanete’ verf. Gezien de
toenmalige beschikbare pigmenten was de conclusie van
Erfgoed Leiden dat de kleur
kon variëren van geelbruin
tot roodbruin.

In het Leidsch Dagblad van
15 april 2017 stond: “Rembrandtbrug toch in een
lichtere kleur”. De nieuwe
proefstroken zijn echter geen
van alle een ‘lichte’ kleur te
noemen.

Peiling:

Uit gesprekken met buurtgenoten bleken velen een
voorkeur te hebben voor het
behoud van een lichte kleur
voor de Rembrandtbrug. Omdat wij denken dat het van
groot belang is dat de keuze
voor een historische kleur
gedragen wordt door betrokken omwonenden, besloten
we een peiling te houden.
Hiervoor zijn 178 formulieren verspreid, waarvan 50%
van de benaderde adressen
respons gaf.
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Stadsgezicht ca. 1670
De Lange Houten Brug was de
voorloper van de Rembrandtbrug.

Resultaat Peiling:

Bewoners konden tussen 15 juli en 1 augustus
hun voorkeur uitspreken voor:
A: huidige witte of lichte kleur of
B: historische kleur,
zoals de proefstroken
op de brug.
Desgewenst kon de keuze worden toegelicht.
Van de 89 adressen die
een reactie stuurden,
spraken 84 zich uit voor
A en 5 voor B.
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Totaal hebben er 120
personen gereageerd,
waarvan 114 personen
de voorkeur hadden
voor een witte of lichte
kleur en 6 personen
kozen voor een historische kleur.
Op de 89 formulieren
werd 52 keer een toelichting gegeven op de
keuze A of B.
Het resultaat van de
peiling is begin augustus naar wethouder
Laudy gestuurd, tot
nu toe hebben we nog
geen reactie ontvangen. z
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Achter deze
voordeur woont …,
/ Daphne Pohlman
Barbara Roosen woont samen
met haar dochters op het
Kort Galgewater 1 /
Hoek Morsstraat

Buurtkrant De Put in de Oude Morsch - 21e jaargang nr. 83

Het komt voor dat een huis door opeenvolgende generaties van
eenzelfde familie wordt bewoond. Dit is het geval bij het hoekhuis aan het Kort Galgewater 1 / Morsstraat 2 A dat al vanaf 1924
in het bezit van de familie Roosen. Drie jaar geleden heeft Barbara Roosen met haar drie dochters haar intrek genomen op de
bovenverdiepingen van het huis waar zij 43 jaar geleden is geboren. Barbara en haar dochters zijn hiermee de vierde en vijfde
generatie die in dit huis wonen.

Opa Roosen

Hannie en Barbara Roosen naast
de deur van Kort Galgewater 1
Om wat meer over de familiegeschiedenis te weten te komen heb ik afgesproken met Barbara en haar moeder Hannie
Roosen. Hannie en wijlen haar man Rolf
Roosen hebben 45 jaar lang de Optiek
Roosen gedreven die gevestigd was op de
begane grond en de eerste verdieping van
het pand en hebben lange tijd boven de
winkel gewoond.
Hannie heeft een fotoalbum van de optiek meegenomen waarvan niet zeker
is door wie en wanneer dit is gemaakt.
Hannie: “In ieder geval niet door ons, wij
zijn niet zo creatief en ook niet zo van de
foto’s. Dit is het enige album dat ik kon
vinden”. Al bladerend door het album komen er steeds mee herinneringen los.

new 10'17.indd 4

Hannie vertelt dat de grootvader van
Rolf het pand in 1924 kocht toen hij
met zijn gezin uit voormalig Nederlands-Indië naar Nederland kwam.
Opa Roosen had in Nederlands-Indië
een apotheek en een plantage waar
hij aardig wat geld mee had verdiend.
Het pand stond te koop als winkel in
optiek en medische instrumenten.
Met zijn medische ervaring uit zijn
apotheekverleden besloot hij het
pand te kopen en de zaak voort te zetten. Om de nodige kennis van optiek
in huis te halen is zijn zoon - de vader van Rolf - na de HBS een optische
opleiding gaan volgen in Wenen en
Berlijn.

Familiebedrijf Roosen Optiek
Nadat opa op vrij jonge leeftijd overleed, zette de vader van Rolf de zaak
voort. Rolf, die het vak weer van zijn
vader leerde, nam vervolgens in 1980
samen met Hannie de optiek en
medische afdeling in 1980 van zijn
vader over, die daarna verder werd
uitgebreid.
De helft van de winkel bevond zich
op de begane grond, waar de brillen werden verkocht. Op de eerste
etage bevond zich aan de kant van de
Morsstraat de werkplaats en aan de
kant van het Kort Galgewater de verkoop van medische instrumenten.

Beneden optiek, boven elastische
kousen, bandages en microscopen
(1959)

In oude lokale kranten zijn veel
advertenties terug te vinden
Hannie: “In de begin periode was
vooral de verkoop van medische
instrumenten aan studenten,
zoals microscopen, een gouden
handel. Op het gebied van de bril
is er in de loop van de tijd veel veranderd. Toen opa begon waren er
nog maar drie brillenwinkels in
Leiden. Tegenwoordig is de bril
een massaproduct die je op iedere
hoek van de straat kunt kopen”.
In 2010 hebben Rolf en Hannie de
zaak gesloten om van hun pensioen te genieten en is er na 85 jaar
een einde gekomen aan het familiebedrijf. In hetzelfde jaar is patisserie Soetenso gevestigd in het
winkelgedeelte.
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Buurtkrant De Put in de Oude Morsch - 21e jaargang nr. 83

10 / 2017 - pagina 5

Foto vanaf een kraan bij de Blauwpoortsbrug genomen (1991)

Opeenvolgende generaties
Alle generaties van de familie Roosen
hebben - zij het met tussenposes enige tijd op de bovenetages van de
winkel gewoond. Hannie: “Rolf is hier
geboren maar is opgegroeid in Oegstgeest. Vanaf het moment dat zijn oma,
die een tijd boven heeft gewoond, naar
het bejaardenhuis ging hebben de bovenverdiepingen lang leeggestaan. Later toen Rolf in de zaak ging werken
heeft hij eerst een tijdje alleen boven
op kamers gewoond. Toen ik met Rolf
trouwde zijn we op de derde verdieping
gaan wonen. De zus en zwager van Rolf
namen hun intrek op de bovenste verdieping. We hebben hier vijf jaar lang
met z’n vieren gewoond. Na de geboorte van hun kinderen zijn mijn schoonzus en zwager verhuisd naar het ouderlijk huis in Oegstgeest. Zelf hebben wij
hier 12 jaar nog twaalf jaar met onze
kinderen Barbara en Volkert gewoond.
Omstreeks 1986 zijn we verhuisd naar
de Merenwijk”.
Na de verhuizing naar Oegstgeest zijn
de bovenverdiepingen verbouwd tot
studentenkamers. Bijna 10 jaar lang
hebben er 4 a 5 studenten gewoond.
Hannie: “Die hebben de boel volledig
afgebroken. Het was dan ook wachten
tot de laatste student vertrok zodat we
de verdiepingen weer konden verbouwen tot twee appartementen. Daar zijn

new 10'17.indd 5

Rondleiding bovenwoning
Barbara en haar broer Volkert na
hun middelbare school in gaan wonen.” Bij Barbara komen een aantal
herinneringen naar boven. “Mijn
broer en ik kookten niet vaak en gingen vaak heerlijke vispotjes halen
bij het viswinkeltje dat in het brugwachtershuisje zat, waar nu Bootjes en Broodjes zit”. Ook de oudste
dochter van Barbara is hier geboren.
Barbara: “Dat was wel handig met
mijn ouders beneden in de zaak. Zij
ging geregeld via de tussendeur een
kijkje nemen in de winkel, zodat ik
dan nog lekker kon uitslapen”.

Met de taxi naar school
Barbara vertelt dat zij en haar broer
op de zelfde lagere school zaten
als de kinderen van de familie Borgerding en Bellevue. Barbara: “We
zaten op de Eerste Leidse School
Vereniging (E.L.S) aan de Vondellaan. We werden iedere dag door
een taxi van Borgerding naar school
gebracht en terug werden we vaak
opgehaald door Bellevue. Ik kan me
niet herinneren dat ik ooit met de
fiets naar de lagere school ben gereden! Verder kan ik me herinneren
dat we vaak speelden op het terrein
waar later de appartementen op
het Kort Galgewater/1e Binnenvestgracht zijn gebouwd”.

Ter afsluiting van het interview krijg
ik een rondleiding door haar bovenwoning, waarvan de ingang is gelegen aan de Morsstraat 2 A. Hannie
legt uit dat het pand eigenlijk bestaat
uit twee huizen, een voor en een achterhuis. De begane grond en de eerste verdieping, waar de voormalige
optiek en nu Soetenso is gevestigd, is
bereikbaar via de ingang op het Kort
Galgewater.
Op de eerste woonetage op de derde
verdieping van het pand heb je vanuit de woonkamer een schitterend
uitzicht op de Morsstraat, de Beestenmarkt en het Galgewater. Tevens
bevindt zich hier de slaapkamer van
Barbara en de keuken met toegang
tot een klein maar zonnig terras. De
bovenste verdieping is ook compleet
ingericht met een keuken, badkamer
en drie slaapkamers. Hier “wonen”
de twee dochters, Madelief (16) en
Roos (13). De oudste dochter Lotte
(20) woont sinds kort op zich zelf op
de Herenstraat.
Barbara: “Eigenlijk heeft alles zich
herhaalt. Mijn oudste dochter is net
als ik hier geboren, ze hebben alle
drie net als ik op de Eerste Leidse
School gezeten en wie weet gaat een
van hen hier straks ook wonen.” z
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Theo van Doesburgs kunstwerk
Vierkant in Vierkant overgedragen
aan de stad Leiden /
Persbericht op de ViV website
Op 23 september heeft
de stichting Vierkant in
Vierkant het kunstwerk
Vierkant in Vierkant van
de De Stijlgrondlegger
Theo van Doesburg overgedragen aan de stad Leiden. Locoburgemeester
en wethouder van cultuur
Robert Strijk aanvaardde
het samen met Walter
van Peijpe, fractievoorzitter van Groen Links, als
vertegenwoordiger van
de Raad die het initiatief
vanaf het begin heeft
ondersteund.

Bij de overdracht waren
aanwezig Wies van Moorsel,
enig erfgenaam en nicht
van Theo van Doesburg,
Mondriaankenner Joop
Joosten en een honderdtal belangstellenden. De
overdracht was onderdeel
van de jaarlijkse Leidse
Kunstroute.
De stichting heeft zich
ruim 20 jaar ingezet voor
de realisatie van dit burgerinitiatief. Het is eindelijk
gelukt dankzij de vasthoudendheid van de stichting
en de steun van een reeks
sponsors, waaronder vele
particuliere sponsors van
blokken, en de gemeente
Leiden.

new 10'17.indd 6

In zijn toespraak dankte
Robert Strijk de vele vrijwilligers voor hun tomeloze
inzet die ertoe heeft geleid
dat dit monument voor
Theo van Doesburg nu is gerealiseerd. Hij benadrukte
de steun die het College en
de Raad unaniem door de
jaren heen hebben gegeven
aan de realisatie. De Raadsmotie voor de zomer van
Walter van Peijpe om geld
beschikbaar te stellen was
het laatste zetje. Walter van
Peijpe onderstreepte het
belang van Vierkant in Vierkant voor Leiden omdat het
laat zien dat Leiden, naast
cultuurstad van de 17e eeuw
met Rembrandt, Gerrit Dou
en Jan van Goyen, ook de
stad is van de vernieuwing
en de dynamiek belichaamd
in De Stijl. Vierkant in Vierkant als inspiratie voor de
stad van de toekomst.

Theo van Doesburg ontwierp Vierkant in Vierkant samen met architect Jan Wils in 1917 als inzending
voor de prijsvraag voor een fontein voor het station van Leeuwarden. Nu, honderd jaar later, is het
eindelijk gerealiseerd in Leiden,
de stad waar Van Doesburg in
1917 het tijdschrift De Stijl oprichtte. Daarmee heeft de stad in
het gedenkjaar 100 jaar De Stijl
een permanent en passend eerbetoon gekregen aan deze Leidse
kunstenaar met wereldfaam.

Wethouder van cultuur
Robert Strijk en Walter van
Peijpe, fractievoorzitter van
Groen Links verrichten de
overdrachtsplechtigheid,
foto: JP Witteman

Vierkant in Vierkant staat op het
Stationsplein in het plantsoentje
naast het IBIS hotel. Plaatsing is
tijdelijk tot de start over twee jaar
van de aanleg van de Leidse Ring
Noord. Het kunstwerk wordt dan
tijdelijk opgeslagen. Na voltooiing
wordt de groenstrook opnieuw ingericht, nu als Morssingelparkje.
Dit parkje zal ook een functie
vervullen in het Singelpark. In het
ontwerp krijgt Vierkant in Vierkant een definitieve plek.
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Vierkant in
Vierkant
toch in 2017
/ Geertrui Marks
Het vorige stuk over Vierkant in
Vierkant eindigde al in majeur
(zie de buurtkrant 79). De plastiek
van Theo van Doesburg en Jan
Wils, ooit ontworpen als fontein
voor het station in Leeuwarden,
zou er toch komen, en wel naast
het Ibishotel. Maar helaas bleek
2017, het jaar waarin het tijdschrift De Stijl werd opgericht,
te ambitieus. Heel jammer, want
deze gebeurtenis gaat in Leiden
en de rest van Nederland niet
onopgemerkt voor bij. Dat kan
iedereen zien aan de primaire
kleuren die hier en daar op gevels
en kozijnen te zien zijn. Wie had
verwacht dat het zo nadrukkelijk
het Stijljaar zou zijn.

Toch in 2017

De oprichter van Beelden in Leiden, Arjen Pels Rijcken, vond
het beeld interessant genoeg,
en bood aan het plan te trekken,
maar dan moest het wel in 2017
geplaatst worden. Door zijn goede
contacten kreeg hij veel voor elkaar. Samen met het bestuur van
de Stichting Vierkant in Vierkant
zette hij zijn schouders eronder.
Het zou natuurlijk zonde zijn als
het mosterd na de maaltijd werd.
De plaats was al eerder bepaald,
maar nu drong de tijd. Alle betrokkenen, Meta Knol van de Lakenhal en de Gemeente Leiden,
zetten zich in om het beeld op
23 september, te inaugureren,
de datum van het begin van de
kunstroute.
Het leek allemaal zo vlot te gaan,
het beeld kon ver binnen het budget van de eerdere plannen gerealiseerd worden, en er dienden
zich sponsors aan. Maar de echte
obstakels kwamen pas in een laat
stadium tevoorschijn. Het leek
toch nog even mis te gaan:

new 10'17.indd 7

In de derde week van september
komt de bouw goed op gang

Vierkant in vierkant in opbouw: de noppen op de
betonblokken zijn goed te zien,
het lijken grote blokken Lego

leidingen onder de grond
maakten het plaatsen te
duur en tijdrovend. Er
is driftig gezocht naar
alternatieven. Onder
andere een plaats in de
kweektuin of het snoeien
van een of meer bomen,
tot gelukkig bleek dat
het plastiek te zwaar was
begroot. Het zou niet om
negentig maar om zestig
duizend kilo te gaan, en
daarvoor bleek net genoeg plaats. Het betekende wel dat de bakken in
het ontwerp kwamen te
vervallen. Er werd een betonnen funderingsplaat
gestort waarop het kunstwerk kon worden opgebouwd in betonblokken
van vijftig centimeter. Ze
zouden in een legosysteem worden verankerd.
De bouw zou slechts een
tot twee weken in beslag
nemen.

Maar daarna…

Ook dit keer gaat het weer om een monument dat tijdelijk wordt geplaatst. Wanneer over een jaar of twee
de aanleg van de Ringweg Noord van start zal gaan,
zal het worden opgeslagen. Als de Ringweg klaar is,
wordt parkje opnieuw ingericht, nu als Morssingelparkje, dat ook zal fungeren als echotuin voor het
Singelpark. De gestapelde blokken zullen dan glad
worden afgewerkt zoals Theo van Doesburg bedoeld
heeft.
Voor wie wil bestaat de mogelijkheid om één of meer
betonblokken te adopteren, tegen vermelding van uw
naam. De prijs is €150 per blok (www.vierkantinvierkant.nl).
Als deze buurtkrant uit komt staat het beeld er als het
goed is. Voor het oude belastingkantoor, acht meter
hoog. De Stichting Vierkant in Vierkant heeft de plastiek aangeboden aan de gemeente. Locoburgemeester
Robert Strijk heeft hem in ontvangst genomen. Er is
een drankje op gedronken.
Maar straks, als het Stijljaar voorbij is, hoe gaat het
dan verder. Hoe lang duurt die opslag? En worden de
bakken er dan wel bijgeplaatst, waarmee de plastiek
letterlijk ‘een vierkant in een vierkant’ wordt. De gemeente Leiden heeft dan een stapel losse betonblokken, waarvan sommigen een mede eigenaar hebben.
En daarmee misschien een probleem. Stichting Vierkant in Vierkant is nog zeker niet klaar, er blijft nog
heel wat werk aan de winkel. z
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Leidse Molendag
17 september
2017 /
Jorinde
R.PijnnakenVroeijenstijn
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Voor het vijfde jaar sinds
2007 is de Leidse Molendag georganiseerd,
ditmaal op zondag 17
september 2017. Alle
negen molens waren te
bezichtigen. Ondanks de
tegenvallende wind, was
het droog en zonnig weer.
Vele toeristen, molenaars
en buurtbewoners wisten
de molens te vinden. Naar
schatting zijn er ruim
2500 bezoekers geweest,
iets minder dan twee jaar
geleden.
Het pendelbootje van
reder Sjaak Veringa, dat
voer van De Put naar De
Heesterboom en terug, zat
steevast vol.

Molenaar Frans Verra demonstreerde zijn houtbewerkingskunsten op De Heesterboom. Bij De
Put konden producten gekocht
worden van imker Manja. Meervoudig Nederlands kampioen palingroker Harry Buis stond op de
Gooimeerlaan en wist bijna alle
vis te verkopen aan passanten en
bezoekers van de Stadsmolen.
Dankzij de inzet van een dertigtal
vrijwilligers, van molenaars tot
gidsen, is deze dag een succes
geworden. De volgende Leidse
Molendag staat (voorlopig) gepland voor zondag 16 september
2018. z
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De Rosmolen
naast Molen
de Valk / Hannie Huisman

en Jorinde R.Pijnnaken-Vroeijenstijn
De Rosmolen die naast Molen de Valk staat, gaat na 3
oktober in de opslag. Het is niet bekend wat er dan mee
gaat gebeuren. Wil je de rosmolen nog zien?
Wacht dan niet te lang , het is zeker de moeite waard.
De molenstenen van de rosmolen zijn monumentaal
en dateren uit 1589. Het zijn er drie: twee staande kantstenen en een ligger die plat op het doodsbed ligt.
Het zou mooi zijn als die ergens in Leiden een goede
plek krijgen. Het liefst natuurlijk in onze buurt! z
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D’ Oude Morsch –
verduurzamen?
/ Ben Zech
Duurzaamheid, je kan tegenwoordig de krant niet openslaan of TV kijken
of je wordt wel ergens verteld dat we duurzamer zouden moeten gaan leven. En niet zomaar alleen in speciale artikelen of documentaires maar
ook allerlei advertenties staan bol van het begrip “duurzaam” – duurzame
energie, duurzame bouwmaterialen, duurzaam voedsel, duurzame landen tuinbouw, duurzame veeteelt, duurzame houtproductie, duurzame visserij, duurzaam watergebruik, duurzame natuur, en niet te vergeten duurzame economie, teveel om op te noemen dus.
Nieuw is het allemaal eigenlijk niet – zo’n
40 jaar geleden liet de denkgroep De Club
van Rome ons al weten dat doorgaan zoals we toen deden wel eens heel erg verkeerd voor ons uit kon pakken: grondstoffen die opraken, vervuiling van land
en water en lucht met negatieve effecten
voor de gezondheid, traditionele energiebronnen die uitgeput raken en daardoor
ook onbetaalbaar worden, verdroging en
bodemvervuiling waardoor landbouwgrond verloren gaat, bossen die omgehakt worden waardoor deze “longen der
aarde” ook niet meer goed functioneren,
en steeds minder natuur waar we van
afhankelijk zijn maar opgeofferd wordt
voor steeds meer asfalt en beton. En ook
toen al werd gewaarschuwd voor de negatieve effecten van menselijk handelen op
het klimaat dat erg ongewenste veranderingen teweeg kan brengen die we niet of
alleen met de grootste moeite en kosten
zouden kunnen omkeren.

40 jaar later
Hadden ze gelijk? Er zullen niet veel
mensen zijn die dat nog ontkennen, als
het niet door hun eigen ervaring is of als
ze het nog niet zo in hun eigen directe
omgeving zien, dan toch omdat er zoveel
informatie is waar iedereen makkelijk bij
kan. Er is veel over “hoe erg het allemaal
is” maar gelukkig al evenveel of meer
over wat er al aan gedaanis, nu aan gedaan wordt, of aan gedaan kan worden.
Natuurlijk duurde het lang voordat de
eerste stappen werden gezet, zoals altijd
als de politiek met onpopulaire en vaak
zeer kostbare maatregelen moet komen,
wat nog wordt bemoeilijkt als mensen
verwachten dat “de politiek het allemaal wel voor hen oplost”. Het laatste is
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gelukkig aan het veranderen, meer en
meer mensen willen zelf ook wat doen,
en met behulp van makkelijke communicatie en de technologische ontwikkelingen van deze eeuw (die veel sneller gaat dan politieke besluitvorming)
wordt er al heel veel geprobeerd. We
zijn aan het vergroenen geslagen, we
plaatsen zonnepanelen, de volgende
auto rijdt misschien electrisch, plastic
geven we terug voor hergebruik, voor
een verbouwing toch maar liever geen
tropisch hardhout, en isoleren is bijna
een rage. En Nederland wil minder gasgebruik, Leiden wil al in 2050 zelfs helemaal geen gasgebruik meer hebben,
ook niet in huizen.

Leiden en duurzaamheid
En daarmee zijn er veel goeie initiatieven maar die kosten ook geld, zijn sommige niet zo makkelijk in oude binnensteden en dus ook d’Oude Morsch, en
weten mensen soms ook niet wat ze nu
precies zouden kunnen doen. Leiden
heeft daarom een aantal “duurzaamheid ambassadeurs” aangesteld die uitleg kunnen geven, ook over mogelijke
subsidies en, niet onbelangrijk natuurlijk, wat je aan bepaalde maatregelen
zou kunnen verdienen (bijvoorbeeld
met een lagere energierekening, waarvoor je thuis gratis een energiescan kan
laten doen).
Meer weten? Kijk eens op www.gagoed.
nl maar je kunt mij ook gerust bellen
(06 124 988 49), duurzaamheid was een
deel van m’n werk, en we hebben ons
huis ook zoveel mogelijk aangepast. z

Even voorstellen:

kat Gerrit
/ Hannie
Huisman

Af en toe mag ik naar
buiten want de hele dag
binnen is geen doen voor
mij. Daarom vinden mijn
baasjes het belangrijk dat
buurtgenoten weten wie ik
ben en waar ik woon, voor
het geval dat ik eens zoek
raak.
Ik woon boven de viltwinkel in Morsstraat op no.
16. Als kitten van 9 weken
ben ik hier komen wonen.
Ik ben een rood met witte
kater, mijn moeder is een
Maine Coon en mijn vader
een Europese korthaar.
Soms mag ik beneden in
de winkel rondstruinen,
dan ga ik altijd in etalage
zitten. Het feit dat ik één
geel-oranje en één lichtblauw oog heb, trekt de
aandacht van veel voorbijgangers. Toeristen maken
vaak een foto van me, zo ga
ik de hele wereld rond! z
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Hannie Huisman

Morsstraat 16
door de jaren heen
Gebruikers

Morsstraat 16 wordt in 1904 bewoont
door de koopman H.J. Pardon en zijn
vrouw. In 1907 vraagt de weduwe van
de heer Pardon een vergunning aan
voor verkoop van alcoholvrije dranken
in het pand. In 1911 huurt de mandenmaker H. Schouten het huis met
erf voor 2 gulden per week. Het pand
omvat een voorhuis, gang, binnenkamer, een zolder met kamer en een
plaatsje. Het is dan nog in oude staat.
In januari 1912 koopt de rijwielhandelaar W. van Heeringen het pand
voor f 980,00. Hij had al een rijwielhandel op no 26, die verplaatst hij
tijdelijk naar Smidsteeg 55. In het
Leidsch Dagblad van 12 mei 1912
staat een advertentie van de heer Van
Heeringen voor de opening van zijn
nieuwe rijwielzaak ‘Eureca’ met een
grote voorraad fietsen. Toen was het
pand in nieuwe staat, dus is het waarschijnlijk begin 1912 in opdracht van
de heer Van Heeringen verbouwd.
Als deze komt te overlijden, zet zijn weduwe de rijwielhandel nog enige tijd voort.
Daarna komt er een kapperszaak van de
fam. van Heeringen in het pand, welke later
door heer Spiekerman wordt overgenomen.
In 1997 heb ik het pand gekocht om er een
hondensalon in te beginnen. Toen dat me in
2007 te zwaar werd, en ik het toch een leuke
bestemming als winkel wilde geven, ben ik
er een viltgalerie in begonnen.
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Architect

Lange tijd heb ik gezocht naar de architect/bouwmeester van het pandje,
maar helaas heb ik hier geen gegevens
over gevonden. De stadhuisbrand van
1929 heeft het archief - en daarmee
alle gegevens- verwoest. Jammer, want
het is een mooi voorbeeld van de dan
zo populaire Jugendstil, tot de Eerste
Wereldoorlog de leidende architectuurstroming voor winkelpanden.
Kenmerkend zijn de lichte tinten, de
wit geglazuurde bakstenen afgewisseld met gele bakstenen banden en
de grote etalageruit die mogelijk is

gemaakt door een (zichtbare) ijzeren puibalk van de fa. Krûpp en
de erker op de eerste verdieping
met daarboven het balkon met
balustrade.
Zo langzamerhand heb ik het hele
pand in oude staat laten herstellen. Afgelopen augustus is de
schilder geweest, met trots heb ik
bijgevoegde foto gemaakt.

Bronnen:

Erfgoed Leiden,
Adressenboek Leiden,
Leidsch Dagblad en
Leidse Courant. z
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Contactpersonen voor de buurt

Sociaal wijk team

tel: 14071,
optie 2
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.

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:
3 November 2017 z
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Bestuur van de Vereniging ‘De Put in de Oude Morsch’
Ben Zech
Maaike Kiestra
Nel Hansen
John Coenraad / bestuurslid
Hannie Huisman / bestuurslid

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

Het bestuur van de buurtvereniging vergadert regelmatig.
Iedereen is welkom om een vergadering bij te wonen.
Mail voor actuele data met Maaike 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 buurtborrel. Meld je aan via info@deoudemorsch.nl
Rek: NL13 INGB 0006 2176 80.
z
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Schoenmakerij de Morspoort
Schoen- en lederwarenreparatie

Marianne Zweerus
Morsstraat 40
2312 BM Leiden
071-5143466
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woensdag t/m vrijdag:
08.30-12.30 - 13.30-18.00
zaterdag: 09.00-17.00

27/09/2017 15:45

cover 10'17.indd 4

27/09/2017 15:45

