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Buurtjes … Fijne feestdagen!

nieuwjaarsbuurtborrel
15 januari 2018
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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terrein rondom Molen de Valk, het
Morspoortplein lijkt nu “klaar” te
zijn, en ook Park de Put begint opnieuw vorm te krijgen. Maar daarmee zijn we er nog niet. Volgend jaar
zal in ieder geval de herinrichting
van de Morsstraat plaatsvinden,
overigens op een wijze waar niet iedereen even blij mee is, temeer ook
omdat nog lang niet goed is te overzien wat dit voor de verkeersdrukte
gaat betekenen en welk effect dit
ook op het wandelende (en winkelende) publiek zal hebben, en dus
ook op het wel en wee van de winkels. Als bestuur blijven we hier dan
ook bovenop zitten, net zoals we dit
nog steeds doen met betrekking tot
het Morspoortplein waar een verkeersonderzoek aantoonde dat nog

lang niet alles even soepel verloopt, en
waarvoor we nu samen met de Gemeente naar oplossingen zoeken. Maar er is
meer. Noemenswaardig is het beheer van
Park de Put, waarvoor de Vrienden van
het Singelpark en de Gemeente een Convenant hebben gesloten. John Marks licht
dit verderop in deze Buurtkrant toe, maar
een belangrijk punt is dat het toch “ons”
park is, en wij als buurt er ook zeker aan
kunnen bijdragen om er iets moois van
te maken en het zo te houden. En - zoals
steeds weer – vraag ik jullie om over al die
genoemde zaken mee te denken en suggesties te doen, d’Oude Morsch is een bijzondere en gezellige buurt, wat we alleen
gezamenlijk zo kunnen houden.
En nu op naar 2018, maar allereerst nog
een goeie Kerst en alvast een Vrolijk
Nieuwjaar toegewenst! ]

die hierboven staat vermeld.
Waar bij de brug de historie als
argument wordt gebruikt, is dit
argument maar al te makkelijk opzij geschoven bij de Morschpoort.
Daar werd zomaar een stalen rand
omheen gelegd en voor rolstoelen
Maaike Kiestra
en rollatorgebruikers is het gebruiHeeft de gemeente enig idee hoeveel ken van de poort als poort naar LeiSRVWHUV IROGHUV ZHEVLWHV íOPSMHV den niet meer mogelijk. Hier werd
brochures, ansichtkaarten door reisor- de Morschpoort als kunstobject
ganisaties, restaurants, VVV, toeristi- neergezet. Voor wie? Om nog maar
sche winkeltjes en andere organisaties niet te spreken van de chaotische
die Leiden graag op de voorkant zetten verkeerssituatie die is ontstaan.
zullen moeten worden aangepast als de Busjes, vrachtwagens, brommers,
Rembrandtbrug straks niet meer wit is? íHWVHUV UROODWRUV UROVWRHOHQ DOOHV
Dit gaat veel meer kosten dan de potten gaat eromheen. Uit verkeerson‘historische’ bruine verf… het karakte- derzoek dat de gemeente achteraf
ristieke beeld van de witte Rembrandt- heeft laten doen blijkt dat waar de
brug, de molen en de historische haven auto’s voorzichtiger zijn geworden,
dat zo trots ons Leiden promoot gaat GH EURPPHUV HQ GH íHWVHUV HYHQ
verdwijnen. De omwonenden zijn er hard zijn blijven rijden. In de spits
niet blij mee, wij zijn straks een stukje van 16:45-17:45 reden er tijdens het
van ónze historie kwijt. Als u er iets over RQGHU]RHNíHWVHQHQDXWRoV
wilt zeggen kunt u terecht op de website Veilig kun je het niet noemen.

6WUDNV NXQQHQ GH íHWVHUV HQ EURPPHUV
nog éxtra gas geven zodra ze de Morsstraat in rijden. Alle obstakels die nu hun
snelheid afremmen gaan verdwijnen. De
gemeente vindt het belangrijk dat auto’s
elkaar kunnen passeren in deze straat.
Voor de voetgangers (waaronder om zich
heen kijkende toeristen) zal deze straat
wel spannend worden. Voor de bewoners
die voor ze een voet buiten hun deur zetten wel viermaal uit moeten kijken ook.
Overal waar obstakels (zoals de paaltjes)
worden weggehaald wordt harder gereden en zijn de voetgangers, waaronder
ook kinderen, extra kwetsbaar. Maar een
auto even laten wachten, zoals in zoveel
oude steden gebruikelijk is, is blijkbaar
geen optie.
Kortom, er is genoeg te doen voor een
buurtvereniging. Jammer dat dit vaak
als “achteraf” voelt. Bij de hierboven
beschreven belangrijke onderdelen van
onze buurt kun je je afvragen of niets
doen voor de gemeente soms niet een
goedkopere en vooral betere optie is? ]

voorzitter
/ Ben Zech
Beste
buurtgenoten:
En zo zijn we de winter alweer binnen
aan het gaan. De 3 oktober feesten met
ondanks de “klereherrie” en de rotzooi
op straat toch een hoop gezelligheid lijken al weer ver achter ons te liggen, Sinterklaas is net voorbij en is het jaar weer
bijna ten einde. Een jaar waarin het
aanzien van de buurt toch ook weer veel
veranderingen onderging. De Nieuwe
Beestenmarkt is opnieuw ingericht, de
aan de buurt grenzende Lammermarkt
onherkenbaar veranderd evenals het

Van de
bestuurstafel

/

Zeven vette jaren / John B.J. Coenraad
Zeven jaar ben ik bestuurslid geweest
van de Buurtvereniging de Put in de
Oude Morsch waarin ik 7 maanden als ad
interim de voorzittershamer heb gehanteerd. Met heel veel plezier heb ik mij ingezet voor de belangen van de bewoners
van De Oude Morsch. Daarnaast heb mij
bezig gehouden met activiteiten zoals
website beheer, de openbare orde en
veiligheid, inloop- en sluitingstijden horeca, geluidsoverlast van evenementen,
parkeergarage de Morspoort en Lammermarkt, nieuwe inrichting Morspoort

pleintje, de Leidse singels “Het
langste park van Nederland”, meeuwenoverlast/gratis gele afvalzakken,
handhaving, hangjongeren, zwerfafval, ondergrondse afvalcontainers
en het belangrijkste: de participatie
en inspraak voor burgers.
Tot een paar jaar geleden was het
voor mij geen probleem om mij zo
in te zetten voor de buurt. En ik zal
ook in de toekomst graag hand en
span diensten willen verlenen voor
bijvoorbeeld de buurt barbecue, de

3 oktober viering. Ik hoop echt van harte
dat dit doorgang zal blijven vinden. Echter
door mijn werk moet ik vaak verstek laten
bij de vergaderingen en bijeenkomsten
van projecten die in onze buurt gaande
zijn. Ik vind dat daarmee de continuïteit
verloren gaat.
Nog 7 jaar …
Dan mag ik (hopelijk) met pensioen.
Wie weet schuif ik dan weer aan, aan de
bestuurstafel.
Ik wens het bestuur veel succes met de
YRRUW]HWWLQJHQLHGHUHHQíMQHIHHVWGDJHQ]
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Singelpark in
bedrijf in
Park de Put
/ John Marks
Het groenbeheer van Park de
Put krijgt letterlijk een nieuw
gezicht. Vanuit de buurt is al
langere tijd onze buurtgenoot
Peter van der Born bezig Park
de Put onkruidvrij te houden
en het zwerfvuil te verwijderen.
Sinds eind september is er een
convenant tussen de Vrienden
van het Singelpark en de gemeente over het groenbeheer
van Park de Put en krijgt hij
dus steun. Die steun bestaat
uit het leveren van materiaal,
het beschikbaar stellen van
gereedschap en het opvangen
als Peter onverhoopt uitvalt.
Leen Ooms van de Vrienden is
het gezicht dat daarbij hoort.
Via het convenant is er ook een
aanspreekpersoon bij de gemeente: Maarten Bekkers.
Sfeerimpressie
Park de Put in
november

Leen Ooms en Peter van der Born

Het Singelpark is ontstaan als een
burgerinitiatief in samenwerking
met de gemeente. De gemeente
heeft tot nu toe zo’n €14 mln beschikbaar gesteld voor de aanleg.
Dat is veel geld, maar niet genoeg
om alle ambities van een park van
hoge kwaliteit in een keer te realiseren. De Vrienden hebben zich
vanaf het begin ingezet om niet alleen bij te dragen aan het ontwerp,
maar ook aan het onderhoud. Bij
het station is de Kweektuin aangelegd als kraamkamer voor de beplanting en als oefenplaats voor
participatief onderhoud. Er is een
enthousiaste groep vrijwilligers
die van de Kweektuin een aantrekkelijk miniparkje heeft gemaakt.
Het heeft waardevolle lessen opgeleverd over hoe je het onderhoud met vrijwilligers het beste
kunt organiseren.
De belangrijkste les is dat je de inzet van vrijwilligers, zeker als het
gaat om een permanente inzet,
professioneel moet organiseren
met heldere afspraken over wie
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Het
convenant
voor Park
de Put
verantwoordelijk is voor wat. Zo
zijn gesprekken gestart binnen
de Vrienden over het opzetten
van een aparte stichting die de
vrijwilligersinzet
organiseert.
Het is begonnen met een plan
voor het onderhoud van het
Huigpark. Daarvoor is inmiddels
een convenant met de gemeente
getekend. Daar is nu een actieve
groep vrijwilligers die het onderhoud uitvoert. Ook zijn er afspraken gemaakt
met Gemiva, een organisatie voor mensen die
– tijdelijk of langdurig - ondersteuning nodig
hebben bij hun leven in de samenleving. Gemiva draagt bij aan een zo goed en gewoon
mogelijk leven van de mensen die zij ondersteunen. De Vrienden bieden via Singelpark
in Bedrijf dagbesteding aan Gemiva cliënten.
Zo werken ze mee aan een mooier Singelpark,
als eerste in het Huigpark. Ook daar was Leen
Ooms de drijvende kracht. Het convenant
voor het Park de Put is dus het tweede voorbeeld. Inmiddels is er ook een convenant
voor het onderhoud van het Energiepark.
Wat wordt er geregeld in het convenant?
Dat de gemeente de controle uitvoert op de
gemaakte afspraken, de noodzakelijke materialen levert en snoeihout afvoert etc. De
Vrienden nemen op zich om het onderhoud
te doen van het gazon (niet het maaien, wel
het zwerfvuil), de vaste planten en de houtsnipperpaden. De gemeente zorgt ervoor dat
de vrijwilligers verzekerd zijn voor eventuele schade. De Vrienden krijgen een bescheiden onkostenvergoeding van €360 per jaar.
Uitgangspunt is onderhoud op basiskwaliteitsniveau: het groen is in redelijke staat.
De ambitie van de Vrienden is onderhoud

Vrienden van
het Singelpark,
2de van links
Leen Ooms
Foto Yuhua Yeh

dat beantwoordt aan het hoogst
mogelijke kwaliteitsniveau A+,
waarbij het groen in zeer goede
staat verkeert. Daarvoor is extra
geld nodig, dat de gemeente niet
heeft, maar waarvoor de Vrienden zich samen met de buurt
voor willen inzetten. In het convenant is beschreven hoe vaak
onderhoud plaats zal vinden.
Als vrijwilliger van het eerste uur
doet Peter van der Born het werk
tot nu toe alleen. Omdat het convenant gemodelleerd is naar het
Huigpark, is onze buurt niet betrokken geweest bij het opstellen
van het convenant. Peter van der
Born vindt dat jammer, maar niet
een groot probleem. Hij vindt het
vooral belangrijk dat de geboden
ondersteuning van Vrienden en
gemeente geleverd wordt. Ook
vindt hij het prettig dat Leen de
contacten met de gemeente onderhoud, waardoor hij opmerkingen en klachten richting gemeente kan doorgeven. Hoewel
het allemaal nog niet vlekkeloos

verloopt, is Peter positief.
De buurtvereniging, bij monde van
Ben Zech, had betrokkenheid bij het
convenant logisch gevonden en ook
op prijs gesteld. Leen betreurt dit,
maar benadrukt dat het convenant
een breed kader schept, waarbinnen
veel ruimte is voor invulling met de
buurt. Hij zou het de moeite waard
vinden een buurtbijeenkomst te organiseren, samen met de buurtvereniging, voor buurtgenoten die interesse hebben in vrijwilligerswerk in
park De Put. Omdat het parkje heel
klein is, vraagt vrijwilligersinzet niet
heel veel tijd. Je zou kunnen denken
aan enkele werkochtenden of middagen per jaar. Daarmee kan dit ook
bijdragen aan het verbinden binnen
de buurt. Voor buurtgenoten zonder
tuintje (en dat zijn er in onze buurt
nogal wat) en met groene vingers en
belangstelling, biedt het mogelijkheden om te tuinieren. De Kweektuin
en het Huigpark laten zien hoe leuk
en bevredigend dat is. ]
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/ Daphne
Pohlman

Achter deze
voordeur wonen,

Peter en Tine Kort Galgewater 9

Het is iedere keer weer spannend om mensen te vinden die het leuk
vinden om hun persoonlijk verhaal voor de buurtkrant te doen. Omdat ik het lastig vind om als een soort jehova getuige de deuren af
te gaan, hoop ik iedere keer op een spontane ontmoeting met een
buurtgenoot die ik enthousiast kan krijgen voor deelname aan deze
rubriek. Vlak voor de deadline kwam ik Peter tegen op een feestje van
gemeenschappelijke vrienden. Hoewel Peter en zijn vriendin Tine
een van de oudste buurtgenoten zijn aan het Kort Galgewater, kende
ik hun alleen van het gedag zeggen. Tot mijn blijdschap en opluchting stonden Peter en Tine open voor een interview.

Op een donderdagavond zit ik met
3HWHU HQ 7LQH DDQ GH NRIíH LQ KXQ
gezellige woonkamer op de eerste
verdieping van hun knusse hoekhuis aan het Kort Galgewater 9. Het
is altijd weer interessant om te zien
dat een huis van binnen zo anders is
dan je van buiten zal verwachten. Zo
oogt het huis van buiten groot, terwijl de oppervlakte niet meer dan 85
vierkante meter beslaat. Tine: “Een
aantal jaar geleden kregen we een
briefje in de bus van iemand die ons
huis graag wilde kopen als de oppervlakte minimaal 250 vierkante
meter zou zijn! Het is nog niet eens
de helft!”
Van studentenhuis tot eigen woning
Peter en Tine hebben het huis in
1997 gekocht. Het pand was daarvoor eigendom van de ouders van
Tine die het in 1984 kochten toen
Tine ging studeren. Tine ging er wonen met twee vriendinnen. “Op de
begane grond was de kleinste kamer
met daarnaast een kleine keuken,
op de eerste verdieping was een ruimere kamer met daarnaast de badkamer en op zolder had ik twee kamertjes met schuine daken.”
Toen Tine en Peter het huis kochten
hebben ze het pand van onder tot
boven compleet gestript. De verbouwing had nog wat voeten in de aarde
toen bleek dat de aannemer geen
vergunning had aangevraagd. Het
was in de tijd dat het appartementengebouw verderop aan het Kort
Galgewater werd gebouwd. Tine:
“We kregen bezoek van de betreffende bouwinspecteur die een container bij voor onze deur zag staan.
Je kon vanaf de voordeur door de gaten waar de schoorsteen verwijderd
was, door het zolder dak naar buiten kijken. Een bouwstop volgde…”.
Deze werd opgeheven toen voldaan
werd aan de verordening om extra
muurankers aan te leggen.

in de Oostelijke mijnstreek. Ze ging
naar de vierde klas van de middelbare school, toen het gezin - ouders,
Tine, haar broer en zus - naar Leiden
verhuisde. “Ik voelde me hier meteen
thuis”, vertelt Tine. *
De middelbare school in Leiden was
ten opzichte van de school in Limburg
een grote verrassing en een feest voor
Tine. “In Limburg was ik een streng
en rigide schoolregime gewend. We
hadden bijvoorbeeld een conrector die
met zijn witte riet snoeihard op de tafel sloeg als hij kwaad was. Het Agnes
college in Leiden daarentegen was heel
vrij en creatief. De eerste drie maanden viel ik van de ene verbazing in de
andere. Ik herinner me nog dat we een
proefwerk op kregen en de leerlingen
in protest gingen over de hoeveelheid
van de stof. Na minutenlang te hebben
geschreeuwd en op de tafels te hebben
geslagen, ging de leraar overstag en
halveerde hij de helft van de stof!”

Peter voor Kort Galgewater 9
Vlinders in De Grote Beer
Peter en Tine hebben elkaar in 1992
leren kennen tijdens het borrelen met
gemeenschappelijke vrienden in Den
Haag. Peter woonde daar in die periode in een appartement aan De Grote
Markt. Het duurde nog twee maanden
voordat ze een stel werden. “We gingen eten met het clubje vrienden in
Leiden. Daarna gingen we dansen in
de Grote Beer waar de vonk uiteindelijk oversloeg.”
Limburgse import
Tine en Peter hebben met elkaar gemeen dat ze tijdens hun vroege jeugd
in Limburg hebben gewoond. Tine
is geboren in Utrecht en verhuisde
op haar vierde naar Hoensbroek, een
plaats vlak bij de gemeente Heerlen,

Peter heeft dezelfde ervaring. Geboren in Amersfoort heeft hij ook vanaf
zijn vierde jaar in Weert in Limburg
gewoond . Net als Tine vertrok hij uit
Limburg toen hij in de derde klas van
de middelbare school zat. Zijn vader
kreeg een baan in Groningen waar ze
naar toe verhuisden. Ook Groningen
voelde een stuk vrijer dan Limburg. Na
een maand of twee voelde hij zich thuis
en wilde niet meer terug.
Studiejaren
Peter was pas zeventien jaar toen hij
klaar was met het Atheneum. “Op de
lagere school heb ik de eerste klas overgeslagen. Mijn moeder was lerares en
leerde mij al lezen en schrijven voordat
ik naar school ging.” Na een jaar via een
uitwisselingsprogramma in Detroit op
de highschool te hebben gezeten ging
Peter in Delft Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek studeren. “Ik ben altijd
al een techneut geweest. Vroeger was
ik altijd bezig met hutten bouwen en
klussen.”
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Na het behalen van zijn bul ging Peter als een van de laatste in dienst.
Hij wist een van de populairste baantjes te bemachtigen, namelijk onGHURIíFLHU ELM GH /XFKWPDFKWVWDI LQ
Den Haag. “Dat was een mooie tijd,
LNZRRQGHPHWYLMIDQGHUHRQGHURIícieren in een soort studentenhuis in
Den Haag”.

niet echt handig als Tropenarts. Daarnaast
had ik nogal moeite met de verschillen tussen de erbarmelijke en onhygiënische omstandigheden in de staatsziekenhuizen en
de grote mogelijkheden van super steriele
privé klinieken.” Tijdens een baan in de verslavingszorg merkte ik dat ik de psychiatrie
erg aangrijpend en interessant vond en ben
ik die richting uiteindelijk opgegaan.”

tijdens een inspectie met schoenen met stalen neuzen over een
raketonderdeel. Dat mag nu helaas niet meer omdat de onderdelen niet meer zijn voorzien van
een beschermingslaag in verband
met gevaarlijke stoffen die drie
jaar geleden werden verboden. Zo
ontzettend jammer!”

Tine ging Geneeskunde studeren.
Aanvankelijk in Amsterdam, maar
na een paar maanden stapte ze over
naar de faculteit in Leiden. “Toen
ik van het Agnes college kwam was

Lopen op raketten
Tijdens zijn diensttijd werd Peter benaderd
door Dutch Space, de voormalige ruimtevaartafdeling van Fokker in Leiden. Dutch
Space is in 2005 is opgegaan in Airbus

Na al die jaren is Peter nog lang
niet uitgekeken op zijn werk binnen de ruimtevaart. Mede door de
verschillende functiewisselingen
blijft het ook interessant. “Er zijn
voor mij vrijwel geen andere beroepen die de luchtvaart- en ruimtevaart kunnen evenaren”, aldus
Peter. “Ik houd van zwaar, ingewikkeld en groot materiaal”.

Het hoekhuis van Peter en Tine vanaf de overkant gezien

Initiatiefnemer van de
buurtborrel en buurtbarbeque
Peter is lange tijd actief geweest
binnen de buurtvereniging. “Vanaf 1999 ben ik ruim acht jaar bestuursvoorzitter geweest”, vertelt
Peter. “Dat was een mooie tijd.
De huidige buurtvereniging was
toen net opgezet. We vonden
het belangrijk om meer positiviteit en verbinding in de buurt te
brengen”. Een van initiatieven
hiervoor was de introductie van
de buurtborrel en de jaarlijkse
buurtbarbeque. Succesvolle initiatieven, waarvan de buurt tot op
de dag van vandaag nog steeds de
vruchten mag plukken!
ik nogal alternatief en had ik niets
met het studentenkoor. Na een jaar
op Augustinus te hebben gezeten,
merkte ik toch dat dit het ook niet
helemaal was en ben ik alsnog lid geworden van Minerva”.

Defence and Space. Dit bedrijf richt zich op
de productie en levering van zonnepanelen
en apparatuur voor de ruimtevaart. Peter
werkt er nu al weer 27 jaar. Peter: “Ik heb
nog nooit van mijn leven een sollicitatiebrief geschreven”.

In de laatste jaar van haar studie
heeft Tine vijf maanden in Pakistan
gewoond. Daar werkte zij in het kader van haar keuzeonderwijs in een
staatsziekenhuis . “Mijn toenmalige
vriend zat daar voor zijn werk. Daarbij wilde ik altijd Tropenarts worden, dus dat leek mij wel een goede
ervaring”. Pakistan was echter op
zijn zachts gezegd niet wat zij ervan
verwachtte en betekende het eind
van haar droom om Tropenarts te
worden. Tine: “Het was een ramp.
Ik kwam erachter dat ik fobisch ben
voor alle friemelende beestjes. Dat is

Peter begon zijn loopbaan als Thermal engineer, waarbij hij zich onder meer bezig
hield met het berekenen van de warmte in
de satelliet. Daarna volgde de functie van
Design engineer waarvoor hij als hoofdontwerper van zonnepanelen veel in Californië
zat. “Dat ging me op een gegeven moment
opbreken”, vertelt Peter. “Ik zat alleen maar
in het vliegtuig en was te lang van huis”.
Sinds 2008 is Peter Kwaliteitsmanager van
raketten. In deze functie is hij onder meer
verantwoordelijk voor de begeleiding van
de bouw van raketten. Het leukste van deze
baan vindt hij de afnemen van een raketonderdeel. “Tot drie jaar terug, liep ik dan

Na de afronding van ons gesprek
krijg ik ook dit keer weer een rondleiding door het huis. Het leuke
van het hoekhuis is het diverse en
unieke uitzicht door de ramen aan
de voor- en zijkant. Tine: “En het
is ook zo heerlijk licht! We zouden
ooit best wat groter willen wonen
en een tuin willen. Maar deze locatie is zo uniek, dat vind je bijna
nergens.”
Ik vond het erg leuk om Peter en
Tine beter te hebben leren kennen. Ik ga weer met positieve
energie nadenken over de volgende personen achter de voordeur.
Spontane aanmeldingen worden met open armen ontvangen
(d.p.l.pohlman@ziggo.nl)!
Wie durft? ]

pagina 6 - 12 / 2017

Buurtkrant De Put in de Oude Morsch - 21e jaargang nr. 84

Buurtkrant De Put in de Oude Morsch - 21e jaargang nr. 84

3 oktober / Nel Hansen
Al dagen hield ik de weervoorspellingen in de
gaten en maar duimen voor een beetje weer
op 3 oktober. De voorspelling was niet best,
maar op de dag zelf mochten we niet mopperen. Het was koud maar droog en daar hangt
het succes van de 3 oktoberviering toch van af.
Het Kort Galgewater stond weer vol met oude
ambachten en buurtbewoners die probeerden
hun ongebruikte spullen te verkopen. Zelf liet
ik mij toch weer verleiden en kwam ik weer
met iets thuis. Of ik het ook echt nodig heb,
moet ik dan nog bedenken.
Als vast muzikaal onderdeel waren Zeemanskoor Rumor di Mare en de dames van smartlappengroep ‘Er Welt een Traan’ aanwezig. De
liederen waren tot ver in de omgeving te horen
en werden door de vele toeschouwers uit volle
borst meegezongen. Tijdens de markt zijn
er weer vele haringen uitgedeeld door de dames in klederdracht. Ze werden beschikbaar
gesteld door de 3 October Vereeniging. Als
afsluiter van de dag was er natuurlijk de gezamenlijke hutspotmaaltijd en de uitreiking van
de gouden stamper voor de beste hutspot. Dit
jaar is de prijs naar Susan Habraken gegaan.
Altijd een geregel om voldoende hutspotkoks
bij elkaar te krijgen, maar daarna krijg je het
loon der arbeid in de vorm van een gezellige
maaltijd, drank en muziek en gezang.
Langs deze weg wil ik iedereen, die een bijdrage heeft geleverd om van deze 3 oktoberviering weer een feest te maken, van harte
bedanken. ]
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Gevelststeen (1752, Haarlemmerstraat) met door een paard aangedreven gruttersmolen, Lakenhal

Buurt in actie:
rosmolen blijft
behouden
/ Frits van der Mark
Dit is de derde Buurtkrant op rij waarin aandacht wordt
besteed aan de rosmolen die als onderdeel van het Molenmuseum naast molen de Valk staat opgesteld. Drie keer is
scheepsrecht, dit keer goed nieuws! Wel is waar zal de molen
niet op z’n plek blijven staan, maar bij het afval gaat hij niet.
Twee maal haalde de rosmolen
het Leidsch dagblad. Daardoor
kwam de discussie over het behoud goed op gang. Recent
meldt de Gemeente in een mail:
‘Erfgoed Leiden en Historisch
Leiden hebben aangegeven de
Rosmolen toch te willen behouden’. De molen gaat in de opslag
en via een procedure van de Nederlandse Museum Vereniging
zal worden nagegaan of een ander museum de molen wil adapteren. Ook andere instanties
kunnen zich over de molen ontfermen. Zo is er interesse vanuit

Buurtvereniging Zuid West 100.
Er moet wel een beheerconvenant worden gesloten en afspraken moeten worden gemaakt
over onder andere de veiligheidstelling van de rosmolen.
Al met al een succes voor onze
buurtvereniging in het bijzonder door Hannie en Jorinde. Zij
slaagden erin de bedreigde molen in het nieuws te brengen.
Hierbij een stuk dat de Leidse
historicus Cor Smit schreef over
het belang van de rosmolen voor
de nijverheid in Leiden.

Rosmolens in Leiden
Een onderschat fenomeen
/ Cor Smit, historicus

De gemeente Leiden wil af van de rosmolen bij molen De Valk. Er was zelfs sprake
van deze naar de afvalstort te brengen.
Het is eigenlijk te gek voor woorden.
Het mag zo zijn dat deze rosmolen eigenlijk niet uit Leiden komt, maar uit
Den Haag. Tegelijkertijd is zij wel een
tastbare verwijzing naar een fenomeen
dat eeuwenlang belangrijk geweest is in
de Sleutelstad. Aan rosmolens wordt in
de geschiedenis van bedrijf en techniek
weinig aandacht besteed, maar dat is
niet terecht. De rosmolen speelt naast
de windmolen een belangrijke rol in de
mechanisatie, zeker in onze roemruchte
textielnijverheid, maar ook in andere bedrijfstakken in Leiden.

Kapper Jos knipt 50 jaar
/ Frits van der Mark
Man vermist, als heer terug gevonden bij “Herenkapsalon
Jos”, is de tekst van de advertentie die al sinds jaar en dag in
onze Buurtkrant staat. Jos, wie is dat eigenlijk? Zijn klanten
weten het wel: een vriendelijke en prima knippende kapper.

Dit pand was sinds 1950 de zaak van kapper Ernest Langezaal, maar stond na diens overlijden
een aantal jaren leeg. Aanvankelijk huurde Jos de
zaak van de weduwe Langezaal, later kocht hij het
en verhuurde de bovenwoning.

De redactie vroeg hem al eens voor
een interview. Maar dat is niks
voor de bescheiden Jos, dat vindt
hij maar overdreven. Voor zijn 50
jarig jubileum schrijf ik dit stukje
dus gewoon voor de vuist weg, zodat ook voor zijn niet-klanten een
beeld ontstaat van de kapper die
‘van mannen heren maakt’.

Als trouwe klant van Jos heb ik alleen de eerste locatie op de Hoge Woerd niet meegemaakt. Toen
ik in 2000 naar d’ Oude Morsch verhuisde was het
een aardige bijkomstigheid dat m’n kapper nu
maar zes deuren verderop knipte.

was op de Hoge Woerd. Na 4 jaar
verkaste hij naar de Lange Mare
waar hij samen met Frits van der
Meijden klanten knipte. Frits
vertrok na enige tijd, Jos werkte
er alleen nog een paar jaar door.
Een klein stukje verder om de
hoek naast café Het Praethuis
knipte hij weer samen met Frits.
Tegenwoordig is dit het deel van
Jos heeft in die 50 jaar op heel wat het café waar de rookruimte is.
plekken geknipt, de eerste stek Daarna trok hij naar z’n huidige
waar hij het kappersvak bedreef stek, de 1e Binnenvestgracht 29.

Jaren en jaren knipte Jos een vrijwel vaste klantenkring. Op dinsdag zag het er binnen vaak uit
als een clubhuis voor senioren. Het was dan knippen zonder afspraak en de gezelligheid was voor
de meesten waarschijnlijk de rede om juist die
dag langs te gaan.
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Vollen en spinnen
Voor zo ver bekend deden de eerste door paardenkracht aangedreven molens in de eerste helft van
de zeventiende eeuw hun intrede
in de Leidse textielnijverheid. Dat
maakte deel uit van de modernisering van het productieproces,
die mede ten grondslag lag aan de
enorme bloei die Leiden en haar
wolnijverheid indertijd kende.
In eerste instantie ging het om
zogeheten kalandermolens, waarmee geweven stoffen glad en
glanzend werden gemaakt. Snel
daarna volgden volmolens aangedreven door paarden, gebruikt
om de stoffen dichter en vaster
te maken, min of meer te vervilten. Eind achttiende eeuw vond
er een snelle ontwikkeling plaats
van spinmachines. Die waren niet
meer door één handspinner –
vrouw, kind of man – te bedienen.
Werd daarvoor in Engeland al snel
waterkracht of een stoommachine gebruikt, in Leiden moeten ze
aangedreven zijn door rosmolens.
In ieder geval is het zo dat, wanneer begin negentiende eeuw in
Leiden stoommachines worden
geïntroduceerd, deze meestal in
de plaats kwamen van een oudere

rosmolen. Zo plaatste M. Koppeschaar in
1819 een “vuurmachine” ter vervanging
van een rosmolen om de “veelvuldige Spin,
Scheer en Volmachines” aan te drijven.
Naast de nieuwe stoomspinnerijen bestonden zeker tot 1850 diverse “mechanische”
spinnerijen waar rosmolens de slubbing
billies en mule jennies aandreven.
Gruttenpap
De wolnijverheid was niet de enige bedrijfstak die rosmolens gebruikte. De rosmolen bij molen De Valk werd rond 1600
(!) waarschijnlijk gebruikt bij de productie
van kanonnen, blijkt uit een interessant
stuk dat Jorinde Vroeijenstijn schreef in
de buurtkrant van de Oude Morsch. Dat gebeurde in Leiden niet, maar waren heel wat
rosmolens buiten de textiel. Alle grutters
die gerst, boekweit of havermout maalden
(voor pap, basisvoedsel) werkten ermee.
Ook de zeepzieders Tieleman en Dros hadden ooit een rosmolen staan in hun fabriek
aan de Middelstegracht. Er waren binnen
de singels houtzagerijen met een rosmolen, op het platteland rond Leiden werden
rosmolens vaak gebruikt bij het karnen

De rosmolen is misschien meer nog
dan de windmolen de schakel tussen
de oude ambachtelijke handwerkzaamheid en de moderne industriële
productie. De rosmolen stond naast
molenmuseum De Valk dan ook prima op z’n plaats. Het is eigenlijk een
gotspe, maar ook tekenend voor een
gebrekkig historisch besef, dat men
daarmee bij de nieuwe inrichting geen
rekening heeft gehouden.
,QGHUGDDG GH]H VSHFLíHNH URVPROHQ
is oorspronkelijk niet Leids. Maar het
is wel het enige tastbare voorbeeld
dat we ervan in de stad hebben. Het
mooiste zou zijn ze toch op deze plek
te behouden. Maar de rosmolen moet
ten minste goed worden bewaard, bijvoorbeeld in de Lakenhal, waar ze ook
oude industriële machines en andere
herinneringen aan het werkzame verleden opgeslagen hebben. Misschien
dat ooit doordringt dat dergelijke
werktuigen voor de geschiedenis van
onze stad van even groot belang zijn
als culturele uitingen en het evenzeer
verdienen gezien te worden. ]

Belangrijke schakel
We vinden onze windmolens mooi en belangrijk, en dat is terecht. Maar we mogen
de betekenis van de rosmolen niet vergeten.

Natuurlijk ontbreekt de leesportefeuille niet in de zaak. Onze
eigen buurtkrant ligt er ook en kan zich nog steeds in een ruime belangstelling verheugen. Er zal geen locatie zijn waar de
buurtkrant door zoveel mensen gelezen wordt. Meerdere klanten willen de krant wel meenemen. Maar Jos is streng, meenemen kan pas als de nieuwe is gearriveerd.
Een belangrijke hobby voor Jos is altijd het verzamelen van antiek en curiosa geweest. In de kapperszaak is dat goed te zien:
veel attributen die met het kappersvak te maken hebben zijn
uitgestald. Zoals bijvoorbeeld antieke scheerkommen in porselein of metaal. Ook hangen er regelmatig schilderijen te koop.
Na 50 jaar knipt Jos nog steeds onverstoorbaar en met vaste
hand. Enige tijd terug is hij het rustiger aan gaan doen. Alleen
op donderdag, vrijdag en zaterdag wordt er nog geknipt.
Het is hem van harte gegund.
Jos, nog vele jaren in goede gezondheid, met of zonder schaar. ]
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Curry met
bloemkoolrijst

/ Carolien Linnemann
Nu de zomer voorbij is liggen griepjes en vermoeidheid op de loer. Tijd
voor een vitamineboost! Verkouden? Een beetje peper helpt je neus
vrij te maken. Deze curry zit bomvol
vitaminen en is vrij van MSG. Door
rijst te vervangen door bloemkoolrijst is het ook nog eens een koolhydraatarme maaltijd. En geloof mij,
je mist de rijst niet!
Wat is MSG (E621)
Voedselautoriteit EFSA wil dat de
Europese Commissie maatregelen
neemt tegen de smaakversterker glutamaat (E620-E625), waaronder de
beruchte MSG (E621). Is er te lezen
in een artikel van Foodwatch.
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Ingrediënten - voor 3 personen
• 400 gram bloemkoolrijst (te koop in
de supermarkt of zelf te maken met
een keukenmachine)
• 180 gram roerbakgarnalen
• 1 blik kokosmelk van 500 ml
r îLQNHHHWOHSHOV.2+7KDLJHOHFXUrypasta van natuurlijke ingrediënten
• 1 el kokosolie of een andere olie
die geschikt is voor verhitten zoals
druivenpitolie
• 400 gram baby maiskolven
• ½ broccoli
• 100 gram kastanjechampignons
• 100 gram sugarsnaps
• 1 limoen
• 100 gram taugé
• Koriander

Bereidingswijze
Bak eerst de garnalen met olie in
een wokpan op hoog vuur totdat
ze roze verkleurd zijn.
Haal de garnalen uit de pan en leg
ze even apart.
Doe opnieuw wat olie in de pan
en verwarm de currypasta even op
hoog vuur.
Schud de kokosmelk en voeg deze
toe. Meng tot een geheel en verwarm het op middelhoog vuur.
Voeg eventueel nog wat water toe.
Snij de broccoli in kleine roosjes
en de champignons in plakjes.
Haal eventueel de draden uit
de sugarsnaps door het puntje
af te breken en de draad eraf te

Maar wat is MSG eigenlijk? Het is een
smaakversterker dat onder andere het
doel heeft de smaakpapillen te stimuleren en meer trek te geven in producten
waar de stof in zit. Daarnaast wordt de
stof gelinkt aan het Chinees restaurant
syndroom. Veel gehoorde klachten zijn
hoofdpijn, pijn aan de borst, hartkloppingen, hoge bloeddruk en verstoring

van de bloedsuikerspiegel.
Het wordt veelvuldig toegevoegd
aan producten als sauzen, soep
en snacks. Je vindt het onder verschillende benamingen waaronder ook ‘gistextract’. Meer weten
of E621 of andere E-nummers?
Er zijn verschillende apps te vinden die hierbij kunnen helpen.

De actiegroep ‘Vrienden van de Rembrandtbrug’, die al een jaar bezig is, verhoogde recent de druk door aan alle gemeenteraadfracties een brief te sturen.
De hoop is dat zij wethouder Laudy van
het voornemen kunnen afbrengen om
de witte brug donker bruin met zwart
te schilderen. Verder zijn er, ook aan
onze kant, veel postertjes opgehangen
die laten zien wat het effect zal zijn van
de donkere kleuren. Verder zijn op de
website www.rembrandt.nl duidelijke
voorbeelden te zien tussen een witte
en een donker bruine brug. In het licht
zal er geen weerkaatsing meer zijn in
het water. In schemerlicht en het donker zullen de bruine brug en de zwarte

leuningen niet meer te zien zijn,
ook niet met extra verlichting.
Half november verscheen er in
het Leidsch Dagblad een artikel
onder de kop ‘Kleurprotest brug
naar Raad’. Hierin wordt uitgelegd
dat de procedure die de Gemeente
volgt niet deugt. Enerzijds moeten er historische kleuren worden
aangebracht, anderzijds is er voor
die ingrijpende aanpassing geen
vergunning nodig omdat de brug
pas in 1983 is gebouwd. Duidelijk
moet ook zijn dat er met zoveel
weerstand naar de burgers geluisterd moet worden. De ‘vrienden
van’ stellen verder dat de ambtenaren met hun neus uit de boeken
moeten halen en op locatie moeten
komen kijken wat er bij het beeld
van de omgeving past. De brug is
immers een beeldbepalend onderdeel van het Rembrandt kwartier
en daar moeten we zuinig op zijn. ]

Kleurenactie
Rembrandtbrug
in het nieuws
/ Frits van der Mark
In de vorige buurtkrant stond
een bijdrage van Albert Kingma
en Simone Robbers over het plan
van de Gemeente om de Rembrandtbrug in donkere kleuren
te schilderen.
Inmiddels is er het een en ander gebeurd. Wethouder Laudy kwam op bezoek en kreeg te horen dat een grote
meerderheid (95%) van de omwonenden een voorkeur heeft voor de huidige
lichte kleur. Ook kreeg hij onze buurtkrant mee om de argumenten hiervoor
nog eens goed door te lezen.
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trekken. Snij de maiskolfjes en sugarsnaps in
stukjes van 1,5 cm. Voeg
de groenten bij de curry en
laat het geheel sudderen
tot de groenten verwarmd
maar nog knapperig zijn.
Knijp een halve limoen uit
boven de curry. Voeg de
garnalen toe en verwarm
deze even mee.
Als laatste voeg je de
bloemkoolrijst toe en roer
door de curry tot deze
warm is. Niet te lang want
dan wordt de rijst zacht.
Voor het serveren overgiet
je de taugé even moet kokend water.
Doe de curry in een kom
en leg wat taugé bovenop.
Maak het af met wat koriander en een schijfje limoen naar smaak.
Je krijgt het hier gegarandeerd warm van op een
koude dag!
Eet smakelijk! ]
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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,
Facebook Buurtvereniging ‘De Put in de Oude Morsch’.

Colofon

Deze buurtkrant is een uitgave van buurtvereniging “De Put in de Oude Morsch”.
Redactie: Nel Hansen, Anne Jeen,
Carolien Linnemann, Daphne Polman en
Jorinde R.Pijnnaken-Vroeijenstijn
Eindredactie: Frits ven der Mark
Opmaak: Nelleke Oosten
Vormgeving advertenties: Albert Claproth
Oplage: 450 exemplaren
Frequentie: 4x per jaar
Verspreiding: De buurtkrant wordt door
Fer Hansen huis aan huis verspreid bij alle
bewoners van d’Oude Morsch. Relaties
van de buurtvereniging krijgen de krant
toegestuurd.
Voor advertenties, buurtnieuws, oproepen
of ideeën voor onderwerpen voor de buurtkrant: neem contact op met Nel Hansen,
Narmstraat 29, tel: 071-513 45 85 of mail
naar buurtkrant@deoudemorsch.nl.
De deadline voor de volgende buurtkrant is:
9 maart 2018 ]

Bestuur van de Vereniging ‘De Put in de Oude Morsch’
Ben Zech
Maaike Kiestra
Nel Hansen
Hannie Huisman / bestuurslid

voorzitter@deoudemorsch.nl
secretaris@deoudemorsch.nl
penningmeester@deoudemorsch.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. ]

Schoenmakerij de Morspoort
Schoen- en lederwarenreparatie

Marianne Zweerus
Morsstraat 40
2312 BM Leiden
071-5143466

woensdag t/m vrijdag:
08.30-12.30 - 13.30-18.00
zaterdag: 09.00-17.00

