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Van de

voorzitter
/ Ben Zech
Beste
buurtgenoten:
Beste Buurtgenoten,
Voorjaar (nou ja, zoiets dan) en in onze
buurt staat alweer genoeg te gebeuren.
Maar eerst een korte terugblik. Naast
herinrichting van de 2e Binnenvestgracht is er in de afgelopen drie maanden niet veel zichtbaars gebeurd. Maar
achter de schermen destemeer. Zo vond
een bijeenkomst van alle binnenstad
wijkvoorzitters met de burgemeester
plaats. Allerlei zaken waar de wjken
zich zorgen over maken werden naar
voren gebracht met ook de vraag hoe er
in de toekomst hierover effectiever met

Herinrichting
Morsstraat

Zoals velen van
jullie al weten
zullen gedurenBen Zech de de komende
maanden werkzaamheden worden verricht om de
Morstraat een nieuw aanzien te geven.
Deze herinrichting die in maart startte
is grotendeels ingegeven door verkeerstechnische problemen die de straat al
lang teisteren, met name het gebrek aan
loopgelegenheid en veiligheid voor voetgangers maar ook opstoppingen van auto’s in de straat. Maar het streven van de
Gemeente is ook om de Morsstraat een
meer aantrekkelijk verlengstuk van de
Haarlemmerstraat te maken voor bewoners, winkelend publiek, toeristen en
andere bezoekers, en beter te laten aansluiten bij de vernieuwingen die rondom
het Morschpoortplein plaatsvonden.
Over het geheel genomen betekent de
herinrichting dat de straat aan de zonzijde een geheel obstakelvrije looproute

/
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de gemeente kan worden samengewerkt. Onderwerpen waren overlast
van toenemende verkamering in
sommige wijken, nachtelijke geluidsoverlast van horecabezoekers
maar ook van grote muziekevenementen, toename van ongeregelde
bed-and-breakfast vestigingen gepaard met bezoekersoverlast en zaken als brandveiligheid, en het huidige gemeentebeleid om (heel veel)
meer bezoekers naar Leiden te trekken, ook door meer grootschalige
evenementen te organiseren in de
binnenstad. De voorzitters hebben
dit alles in een Manifest samengevat en naar de fractievoorzitters van
de politieke partijen en de pers gestuurd. Zulk burgemeestersoverleg
gaat nu vaker plaatsvinden, ook met
wethouders erbij. Tevoren zal het
Bestuur de onderwerpen middels

een nieuwsbrief aan jullie (de leden)
voorleggen voor vragen en commentaar
– jullie hebben groot belang bij wat er in
d’Oude Morsch gebeurt maar het Bestuur
kan die belangen alleen behartigen met
jullie input!
Verder heeft veel overleg plaatsgevonden
over de Herinrichting van de Morssraat –
dit is deze maand begonnen en gaat even
duren. Hierover meer in deze Buurtkrant.
En dan is er de vestiging van een “Cultuurkwartier” wat deels ook onze wijk
gaat beslaan. Dit ligt nog wat verder in
de toekomst, heeft tal van aantrekkelijke
kanten maar brengt ook nieuwe problemen mee, en jullie reacties op de nieuwsbrief hierover zijn zeer welkom. En, tot
slot, we kunnen uitkijken naar Sail 2018
met maar liefst ruim 300 schepen die
d’Oude Morsch zullen aandoen, hopelijk
dan met goed weer! ]

moet krijgen, laden/lossen aan venstertijden wordt gebonden, twee
bestaande parkeerplaatsen voor
vergunnighouders in de straat maar
ook in de 1e Binnenvestgracht en de
Smidssteeg worden opgeheven, en
een fraaiere bestrating wordt aangelegd. Praktisch gesproken komt
het erop neer dat de bestaande lantaarnpalen en prullenbakken naar
de overzijde worden verplaatst en
íHWVSDUNHHUEHXJHOV JHKHHO YHUZLMderd worden. Dit laatste beoogt
SODDWVLQJYDQíHWVHQRSGHORRSURXtes aan beide zijden tegen te gaan
waarbij dan wel de op te heffen parkeerplaatsen een stallingsfunctie
YRRU íHWVHQ NULMJHQ HQ DDQYXOOHQGH
stallingsplekken worden ingericht
in de Kruisstraat en bij het Kort
Galgewater.
Bij het proces wordt een boom iets
verplaatst en worden twee andere bomen die niet goed aanslaan

vervangen door sterkere/grotere bomen
van dezelfde soort als die al in de straat
staan. Daarnaast heeft de Gemeente toegezegd om de straat verder te vergroenen
aan de zonzijde grotere plantenbakken
GLHRRNYRHWJDQJHUVHQíHWVHUVDXWRPRbilisten beter scheiden) te zullen plaatsen
mits bewoners/winkeliers hiervan het
onderhoud op zich willen nemen. Ook
juicht de Gemeente de aanleg van kleine
geveltuintjes e.d., toe, maar ook weer onder voorwaarde dat bewoners/winkeliers
hier zelf voor zorgen. Over deze zaken zal
nog overlegd moeten worden.
Vanzelfsprekend zullen de werkzaamheden tijdelijk overlast met zich meebrengen waarvan beperkte toegankelijkheid
en geluid onderdeel zijn. Door de aanpak
hoopt de uitvoerder de overlast minimaal
te houden maar als het teveel wordt is
deze altijd aanspreekbaar, evenals de Gemeente en het Bestuur van de Buurtvereniging. En dit geldt natuurlijk ook voor
andere vragen. ]

Vrijwilligers gezocht

voor 3 oktober Galgewater en Buurt bbq
Vorig jaar waren de BBQ en 3 oktober activiteiten aan de Historische haven weer
een groot succes. Dit komende jaar moeten we nog zien of dit soort evenementen
kunnen worden geregeld. Onze vaste regelaar Gosse Ofringa heeft aangegeven
dat hij na vele jaren van organiseren het
stokje wil overdragen.
We zijn vooral op zoek naar iemand die
de voorbereiding (en) op zich wil nemen.

In het verleden zijn dergelijke evenementen met een paar vrijwilligers
geregeld, maar dat willen wij als bestuur niet meer. Het evenement is alleen mogelijk met medewerking van
voldoende vrijwilligers. Er zijn veel
mensen nodig om te organiseren en
bijvoorbeeld om kraampjes opbouwen en af te breken. Als er geen of
te weinig vrijwilligers zijn die willen

helpen kan het evenement eenvoudigweg
niet door gaan. Dus zijn we op zoek naar
buurtbewoners die interesse hebben om
mee te helpen met de voorbereidingen en
de uitvoering van de activiteiten.
U wilt toch ook dat de festiviteiten blijven
bestaan, meld u dan aan!
Belangstellenden kunnen zich aanmelden
via info@deoudemorsch.nl ]
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/ Jan Leeuwenhoek

Morsstraat 15 door
de jaren heen
De begintijd
Ons deel van de stad is de zg. vierde vergroting van Leiden. Vanaf 1611 werd dit deel voor bouwen vrijgegeven.
Morsstraat 15 is een huis uit die begintijd en stond, zoals het toen heette, aan de Kleijstraat noordzijde. Later
werd de straat hernoemd tot Galgweg en daarna Morsstraat. Gegevens uit de begintijd zijn opgenomen in de
Bonboeken die raadpleegbaar zijn bij Erfgoed Leiden e/o aan de Boisotkade; basisgegevens zijn ook digitaal
beschikbaar. Onze buurt viel onder het Bon de Hoge Morsch. Fabiaen Fremault, van beroep houtkoper, was
de eerste eigenaar. In 1638 wordt het huis door zijn erfgenamen van Fremault verkocht. Zoals in alle Bonboeken kan de eigendomsoverdracht tot begin 19e eeuw worden gevolgd (zie bronnen).
Verkoop van de percelen
Zoals op het kaartje uit de Atlas van Van Oerle
is te zien kocht Fremault meerdere percelen
grond. Aan de huidige Morsstraat twee, drie
aan de Kruisstraat en drie aan de Beestenmarkt
kant. Binnen het blok huizen stonden deze percelen met elkaar in verbinding. Mogelijk bouwde hij op die grond meer panden dan aanvankelijk de bedoeling was en was hij in zijn tijd dus
een soort projectontwikkelaar. Perceel nummer
16 is de plek waar nu Morsstraat 15 staat.

Bewoners van Morsstraat 15
Slaan we een eeuw over, dan zien we
in 1897 Simon Ciere met zijn echtgenote Klazina van der Aar verschijnen. Zij kregen 11 kinderen. Tot
1993, bijna een eeuw, bleef Morsstraat 15 in familiebezit, laatstelijk
van dochter Klaziena Ciere, gehuwd
met Jan van der Meij.
Simon Ciere huwde in 1883 met Klazina van der Aar. Hij werd koopman
in groenten en kalveren genoemd
(een bijzondere combinatie vind ik)
en later “gewoon” groentehandelaar. Ook zijn vader Arie Ciere was
koopman. Die had zich opgewerkt
van brandersknecht en sjouwer tot

Morsstraat 15, circa 1900. Tussen de
kruizen staat Morsstraat 15 (Detail
foto, ELO)

koopman, zoals hij vanaf circa
1870 wordt genoemd tot zijn
overlijden in 1889. Simon woonde
met zijn gezin in de Morsstraat op
nummer 19, vanaf 1897 op nummer 15, waar hij de rest van zijn
leven heeft gewoond. Veel zoons
van Simon en Klazina werden
koopman genoemd, soms met

toevoeging in groente en fruit,
te weten Hendrik, Arie, Johannes, Jacobus en Willem. Simon
overleed in 1935 en zijn vrouw
Klazina in 1939. Bij de scheiding
van hun boedel in 1939 kregen
zoon Jacobus, groentehandelaar,
dochter Agatha, gehuwd met de
timmerman Gerrit Ottevanger en
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de nog ongehuwde dochter
Klaziena Ciere (o.a.) het huis
Morsstraat 15 toebedeeld. In
1948 verdeelden zij het huis,
waarbij 1/3 aan Jacobus Ciere
kwam en 2/3 aan Klaziena. In
1954 kwam ook het deel van
Jacobus bij Klaziena terecht.
Zij huwde in 1948 met Jan van
der Meij, eveneens koopman.
Jacobus was ongehuwd overleden. Hij was “koopman in
groenten” in de Morsstraat 15.
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buurt beter, ook doordat mensen met eigendomswoningen beter onderhoud pleegden. Ze woonde hier
met plezier. Zelf ben ik geboren in Alphen aan den
Rijn. Ik weet nog goed dat ik rond 1960 achter op de
Solex van mijn grootvader vanuit Alphen naar de NieuZH%HHVWHQPDUNWNZDPYRRUGHYHHPDUNW(HQíMQH
herinnering; uiteraard toen niet beseffende dat ik er
later vlak bij zou wonen.

Morsstraat 15, 1972. Beneden
VWDDQíHWVHQJHVWDOGDFKWHUKHW
UDDPRSGHHYHUGLHSLQJKRXGW
PHYURXZ0HQNHQHHQRRJMHLQ
KHW]HLO IRWR(/2

Morsstraat 15 was een groothandel in groente en fruit,
zo herinnerde mevrouw Menken zich. Omdat de achterkant van het huis koel was werd het fruit daar op de
vloer van de keuken neergelegd. Koelinstallaties waren er in het huis niet. De vloer is van steen, granito,
dus het is best een koude vloer. In de winkel konden
LQGHMDUHQoHQODWHUíHWVHQZRUGHQJHVWDOG-DQYDQ
der Meij wordt eerst koopman en in de jaren’60 rijwielstalhouder genoemd. De stalling werd vooral gebruikt tijdens de markt. Mevrouw Menken herinnerde
]LFKGDWKHWVRPVJHEHXUGHGDWLHPDQGVQHO]LMQíHWV
weer weghaalde uit de winkel, voordat de heer Van der
Meij van boven via de kleine spiltrap naar beneden
kon komen om de vijf of tien cent te innen voor het
stallen.
Het huis
Morsstraat 15 dat Simon Ciere kort voor 1900 betrok
was toen nog in de originele staat. Dit is goed te zien
op een foto van circa 1900 en aangegeven met een
kruis. Het is het vijfde huis van de kruising met de
Kruisstraat, waarvan de drie kozijnen op de benedenverdieping lager liggen dan de kozijnen van de omliggende huizen. Dat is nu ook nog goed zichtbaar. Op de
tweede verdieping van de huizen zijn veelal tuitgevels
te zien. Bij Morsstraat 15 is de tuitgevel verdwenen –
naast de mode van die tijd en het onderhoud- zal dat
te maken hebben met het feit dat de tuit enigszins
naar achteren scheef stond. De achtergevel staat nog
steeds schever, dan die gebouwd zal zijn.
Bij het overlijden van mevrouw Van der Meij-Ciere in
1993 was het huis nog origineel op de genoemde 2e
verdieping na. De tweede verdieping was een grote zolder. Er was beneden ook nog een buitentoilet zonder
stromend water, wat mw. Menken nog goed wist.

Recente geschiedenis
Toen ik het huis in 1999 kocht
woonde op nummer 17 mevrouw Menken. Het echtpaar
Menken-Peltenburg kwam er
begin jaren’50 wonen. Menken
was timmerman, later aannemer. Zij hebben hier circa 50
jaar gewoond. Mevrouw Menken

heeft me veel over de buurt
verteld. Zo gaf ze aan dat
de buurt toen ze hier kwam
wonen een wat mindere
buurt was. De veemarkt aan
de Nieuwe Beestenmarkt
hielp daarbij niet, er waren
veel ratten en daardoor ziektes. Geleidelijk aan werd de

De oude winkel heeft een granito vloer met een mooi
centraal element erin. Vanaf de jaren’20 wordt dit
type vloer toegepast in Nederland. Er loopt een grote
streep van 30 cm door de vloer met vernieuwd granito.
Van mevrouw Menken-Peltenburg, hoorde ik de oorsprong hiervan. Er werd –tegen vergoeding voor het
echtpaar Van der Meij/Ciere- een riolering aangelegd
voor nummer 13 onder nummer 15 door, waardoor
de vloer open moest. Op nummer 13 was een kruidenierswinkel en die kon hierdoor open blijven tijdens
de aanleg. In 1993 werd het huis verkocht en vond een
verbouwing plaats. Er werden wandjes gebouwd op de
2e verdieping waardoor er twee slaapkamers ontstonden. Beneden bij de keuken werd een aanbouw gemaakt met een w.c., een douche en enige berging. Het
huis werd aan vijf studenten verhuurd, met de entree
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(ex-winkel) en de keuken/douche als gemeenschappelijke ruimten. Eind 1999 kocht ik het
–inmiddels lege- huis. Daarbij heb ik een slaapkamer op de tweede verdieping laten verkleinen
en er een badkamer laten aanbrengen. Tevens is
er nu overal centrale verwarming. De eerste twee
verdiepingen zijn goeddeels nog in de originele
staat. De muurankers van de voorgevel (plafond
1e verdieping) zijn er aan de binnenzijde nog,
maar aan de buitenzijde weggehaald. In de achtergevel –door mij een paar jaar geleden laten
voegen- zitten ze gewoon nog. De buitenkant
voor en achter heb ik een paar jaar geleden laten
verven (de oude verf tot het hout er af laten halen en slechte houtdelen laten vervangen), zodat
het nu weer een poosje mee kan.

3ODWWHJURQGPHWGHSHUFHOHQDDQGHQRRUG]LMGHYDQGH
0RUVVWUDDW1XPPHUKHHIWLQGHUHFKWHUERYHQKRHN
HHQVWXNMHJURQGGDWGRRUORRSWLQKHWSHUFHHOHUQDDVW
KLHUZDVKHWEXLWHQSULYDDW
Binnenplaatsje met buitenprivaat
Vermeldenswaard is nog dat er een klein huisje
is gebouwd in wat destijds de achtertuin was.
Dat is wellicht al in de 17e eeuw gebeurd toen er
veel vluchtelingen naar Leiden kwamen. Nu is
dit de keuken. Van buiten is nog het oude topje
van de gevel te zien. Het geveltje zelf is niet meer
te zien, want er is al geruime tijd bebouwing aan
de achterkanten van alle huizen op dit rijtje. Er
resteert nu nog een kleine binnenplaats.
Bijzonder is dat er in de uitbouw een klein
hoekje zit wat onder nummer 13 ligt. Dit was
het oude privaat, wat via de binnenplaats moest
worden bereikt. Een koude toiletgang moet het
soms voor de oude mevrouw Van der Meij zijn
geweest …
Bronnen:
1. Bonboek de Hoge Morsch:
Stadsarchieftot 1814, invnr. 6629,
blad 440v
2. Huisnommerboek 1871
]
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/ Daphne
Pohlman

Achter deze
voordeur wonen,

Ronald
Timmermans
en Ellen de Jong
Narmstraat 35

In deze uitgave wil ik jullie allereerst voorstellen aan

de nieuwe webmaster van de buurtvereniging, Ronald
Timmermans. Ronald is sinds enige tijd verantwoordelijk voor het up to date houden van de website van de
buurtvereniging die hij heeft omgebouwd tot een professioneel en strak ogende site.
Sinds maart vorig
jaar woont Ronald samen met
zijn vrouw Ellen
in onze buurt.
Nadat hun twee
dochters uit huis
gingen,
wilden
zij hun ruime woning in Hazerswoude-Rijndijk
verruilen voor een
kleinere woning
in het centrum
van Leiden. En zo
stuitte zij tijdens hun zoektocht op het pand aan de Narmstraat
35, dat qua bouwstijl kenmerken vertoont met een wevershuisje.
Met Ronald en Ellen is de buurt een kunstenares en stadsboer
rijker. Tijdens ons gesprek luister ik met toenemende verwondering naar hun levensinvulling die allerminst saai te noemen
is. Zo wordt ik meegenomen in de wereld van Urban Farming,
UHDOLVWLVFKWHNHQHQSDUDJOLGHQHQNLORPHWHUVODQJHíHWVWRFKWHQ
die Ronald en Ellen in de vakanties samen maken.
Portretten en realistisch tekenen
Ellen is van oorsprong jurist maar heeft daarnaast altijd geschilGHUGHQJHWHNHQG1DKDDUMXULGLVFKHORRSEDDQDOVJULIíHUELMGH
rechtbank in Den Haag en vervolgens als onderzoeker bij de Nationale Ombudsman heeft zij in 2000 haar baan opgezegd. “De
lange reistijden braken mij op een gegeven moment op en ik
was het zat om iedere dag vast te staan op de Rijndijk”.
Ze begon met het tekenen van portretten. “Toen ik steeds meer
opdrachten kreeg besloot ik om daar mijn beroep van te maken en heb ik me als zelfstandig ondernemer ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel”. Om zich verder te ontwikkelen in
het kunstenaarschap is ze een deeltijdstudie gaan volgen aan
de Nieuwe Academie Utrecht waar ze in 2016 is afgestudeerd.
“Tijdens deze studie ontwikkel je een eigen visie. In mijn geval
bleek dit realistisch tekenen te zijn (het tekenen van mensen en
voorwerpen zodat ze echt lijken, red.). Naast het tekenen van
portretten gaan mijn werken over de relatie tussen lichaam en
kleding. Zo teken ik bijvoorbeeld details van kledingstukken”.
Het is opmerkelijk hoe bescheiden Ellen over haar werken
praat, waarvan ze me een paar laat zien op haar website. “De
KHGHQGDDJVHNXQVWHQDDULVKHHORXWJRLQJHQWLPPHUWîLQNDDQ
de weg. Ik vind het gewoon leuk om te tekenen.” Ronald, die
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beaamt dat ze veel te bescheiden is en vertelt met
gepaste trots dat een van haar tekeningen tot 18
maart 2018 in het CODA museum in Apeldoorn
hangt. “Hier hangen namelijk de tekeningen
YDQGHíQDOLVWHQYDQGH7HNHQLQJYDQKHW-DDU
2017, waartoe Ellen behoort”. Ellen: “Het leuke
is dat ik geboren ben in Apeldoorn, dus de cirkel
is rond.”
Naast het in opdracht tekenen en schilderen
geeft Ellen ook nog tekenles aan kinderen uit het
dorp in het buurthuis van Hazerswoude-Rijndijk.
“Na onze verhuizing naar Leiden wilde ik hier eigenlijk mee stoppen, maar ben hier op verzoek
van de kinderen toch mee doorgegaan”.
Munt kweken in de stad

Foto van een
kruidenkolom Ronald
Ronald is zelfstandig ondernemer in een geheel
andere discipline. Na ruim 25 jaar zijn sporen te
hebben verdiend in de ICT-wereld, waarbij hij
vanaf 2003 een eigen bedrijf runde in het verkopen van energiemeters aan datacenters, gaat hij
vanaf 1 maart as aan de slag als stadsboer. In de
voormalige Philipsfabriek in Den Haag, waarin
nu de grootste stadsboerderij van Europa (Urban Farmers) is gevestigd, gaat hij op de 4e verdieping kruiden kweken, te beginnen met munt.
Ronald legt uit dat het idee achter deze manier
van landbouwbedrijven is om de productie dichter bij de consumptie te brengen. Door lokaal te
produceren en direct te leveren aan de eindgebruikers wordt de voedselketen ingekort hetgeen
een aanzienlijke vermindering van verspilling en
transportkilometers met zich meebrengt. “De
kruiden worden in een geavanceerde en volledig
geautomatiseerde omgeving opgekweekt. Hierdoor heb je een volledig voorspelbaar resultaat,
zijn geen pesticiden nodig en is de productie niet
afhankelijk van de weersomstandigheden. De
kruiden worden in verticale kolommen in lagen
geteeld waardoor het mogelijk is om in een kleine ruimte grote volumes te maken. De kolommen die van lichtgewicht kunststof zijn gemaakt
zijn en makkelijk te verplaatsen zijn, kunnen zo
meegenomen worden naar de klant. “Bij uitstek
voor horecaondernemers zal dit naar mijn idee

super interessant zijn. Naast het
feit dat zo’n kruidenmuur er mooi
uit ziet is het niet meer nodig om
kruiden weg te gooien.”
Ronald praat vol passie over deze
duurzame vorm van landbouw
bedrijven waarbij de producten
zonder aarde en zonlicht middels
hydrocultuur en Ledverlichting
worden gekweekt. Dat levert volgens Ronald altijd interessante
discussies op met mensen die van
mening zijn dat planten aarde
en zonlicht nodig hebben. “Daar
ben ik dan teveel techneut voor.
Een tomaat weet echt niet of het
met echt zonlicht of
met Ledverlichting
te maken heeft.”
Ronald neemt me
mee naar hun kleine buitenplaatsje
en laat een kast met
kruiden zien waar
paarse Ledlampen
op schijnen. “Omdat een plantenblad
groenlicht
weerkaatst heeft een
plant alleen maar
blauw en rood licht
nodig, en zo kom je op paars. Mijn
muntfarm wordt straks ook helemaal paars”.
Nadat Ronald per 1 maart de sleutels van zijn ruimte krijgt, zal hij
nog enkele maanden bezig zijn
om het systeem draaiende te krijgen. Hier komt aardig veel techniek bij kijken, die hij met zijn
technische achtergrond - hij heeft
op de TU in Delft gezeten - en interesse gelukkig in huis heeft.
Als de tijd rijp is wil Ronald zich
uiteindelijk richten op Leiden
en hier een kruidenkwekerij
opstarten.
Bewustwording in duurzaamheid,
van raceauto’s naar paragliden
De bewustwording over duurzaamheid en milieu is iets wat
zich zowel bij Ronald als Ellen de
afgelopen periode steeds meer
heeft ontwikkeld. Ronald: “Ons
vorige huis slurpte energie. We
zijn bewust kleiner gaan wonen,
hebben een auto weggedaan en
ik pak vrijwel altijd de trein”. Zijn
liefde voor raceauto’s - een paar
jaar geleden was hij geregeld op
het circuit in Zandvoort te vinden
- heeft hij een paar jaar geleden

verruild voor paragliden. Hiervoor heeft hij ook dochters Lotte
(22 jaar) en Kiki (20 jaar) enthousiast gemaakt. “In mei begint
het seizoen weer en dan gaan we
weer met z’n drieën naar Oostenrijk. We zijn nog beginners maar
het summum lijkt mij om straks
met behulp van de thermiek
urenlang in de lucht te zweven”.
Fietsen naar Kopenhagen
en langs de Elbe
Een gezamenlijke liefhebberij
van Ronald en Ellen is het houGHQYDQODQJHíHWVYDNDQWLHV

Foto
WHNHQLQJ(OOHQ
“Met tent en bagage achter op
GHíHWVOHNNHULQGHEXLWHQOXFKW
en sportief bezig zijn. Twee jaar
geleden zijn we naar KopenhaJHQ JHíHWVW HQ YRULJ MDDU ]RPHU
zijn we begonnen met de Elberadweg (een 860 kilometer lanJH íHWVURXWH YDQ 3UDDJ WRW DDQ
de monding van de Elbe in de
Noordzee red). We zijn vorig jaar
in Hamburg begonnen en naar
het Zuiden gereden. Deze zomer
EHJLQQHQZHLQ7VMHFKLÆHQíHWsen we weer terug die kant op.”
Ellen: “Ik zou het liefst een keer
een jaar de boel de boel willen
ODWHQ HQ HU OHNNHU PHW GH íHWV
op uit gaan. Maar we zijn nu zo
lekker aan het ondernemen, dus
dat zal voorlopig nog even op
zich laten wachten”.
Meer weten over het tekenwerk
van Ellen en de muntkwekerij
van Ronald? Bezoek dan hun
website (ellendejong.com en uptowngreens.nl) ]
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+HW=HHPDQVNRRUDDQERRUGYDQ
de Zeeuwse klipper ‘Zeeland’,
RNWREHU

/ Nel Hansen

Zeemanskoor
Rumor di Mare
wint prestigieuze
prijs

Al vele jaren komt
het Zeemanskoor
Rumor di Mare
tijdens onze 3 oktoberviering op de
kade sfeer brengen met muziek
en zang.

Nu is ons ter oren gekomen dat
ons huiskoor de prestigieuze
Gouden Zuidwester heeft gewonnen. Deze prijs staat hoog in aanzien omdat alleen de allerbeste
koren aan dit belangrijke concours deelnamen. Het evenement
Shantyfestival Rijn en Lek werd
voor de 15de keer gehouden en alleen de 1ste prijs winnaars over al
die jaren namen deel.
Uit al deze prijswinnaars is
Rumor di Mare dus als beste

uitgekozen. Dit alles onder
leiding van dirigent Harm
Huson. Deze werd door de
jury geroemd om de wijze
waarop hij het publiek bij
het optreden wist te betrekken. Harm is een zangdocent
die graag koren ondersteund
in het beter en zuiver zingen.
Volgens Harm bestaat er
niets feestelijker dan mensen met muziek te verrassen.
In de loop der jaren heeft
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Rumor di Mare alle prijzen
die op dit festival te winnen
vallen al een keer mee naar
huis genomen. Ook bij andere
festivals in Brielle, Hoorn en
Enkhuizen werden prijzen in
de wacht gesleept.
Rumor di Mare is in 1994
ontstaan, van 25 leden is het
uitgebroeid naar het dubbele aantal. De liederen
welke zij ten gehore brengen
zijn traditionele shanties,

zeemansliederen en roeiliederen.
Er zijn verschillenden namen naar
voren gekomen tijdens het ontstaan van de vereniging maar het
is uiteindelijk Rumor di Mare geworden. De naam Rumor de Mare
is vrij vertaald Geluid van de Zee, en
als je dan zeemansliederen zingt is
dat toch wel toepasselijk. Alle zangers hadden in het begin gemeen
dat ze geen ervaring hadden met
zingen. Gewoon hard oefenen en
gaan optreden. Het eerste optreden

was in Grand Café De Burcht in
Leiden. De optredens waren in
de beginperiode in de regio, nu
zijn ze door heel Nederland en
was Rumor di Mare in Polen en
meerdere malen in België en
Duitsland.
Graag wil de buurtvereniging Rumor de Mare van harte feliciteren
met deze prijs en hopen dat de
samenwerking nog vele jaren
stand houdt. ]
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Verslag gesprek
Vrienden van de
Rembrandbrug met
Wethouder Laudy,
d.d. 5 februari 2018
/ Simone Robbers

Aanwezig;
Wethouder Laudy, vrienden van de
Rembrandtbrug; Albert Kingma,
Arie in ’t Velt, Marco Vermij, Simone
Robbers, Nicole Zwarts (verslag)

Aanleiding voor de uitnodiging
door wethouder Laudy was het
verzoek van de vrienden van de
RBB tijdens de manifestatie
19 januari jl. om nog eens over
de participatie en besluitvorming te spreken.

/Nel Hansen
In memoriam
Mirjam Kervers
Vlaardingen 14-12-1946
Leiden 04-03-2018
Een groot verlies voor familie en vrienden, Mirjam Kervers is vrij onverwacht in het
Hospice Issoria overleden.
(HQNOHXUULMNíJXXULVXLW
ons buurtje weggenomen.
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De vrienden geven aan te willen spreken
over hun ‘3 P’s’; Proefvlakken, Participatie en Poppenleuningen.
De wethouder geeft aan dat er m.b.t. de
beslissing van de kleurkeuze geen ruimte
meer is of participatie mogelijk is omdat
het besluit past in het benadrukken van
het historisch karakter van Leiden.
Hij wil wel praten over het proces omdat
dit ook een leerproces is voor de gemeente en een thema is dat heroverweging nodig heeft.
Volgens de wethouder zijn er wel gesprekken geweest over de kleur van de
Rembrandtbrug.
Reactie van de vrienden is dat er sinds
2016 één gesprek is geweest met mevrouw
Roscher van Erfgoed en één gesprek met
de heer Laudy. Verder contact met de diverse betrokkenen van de gemeente zijn
steeds vanuit de vrienden geïnitieerd om
antwoord te krijgen op hun vragen. Dit
kunnen niet gesprekken of discussies
worden genoemd.
Alle informatie over de brug hebben de
vrienden via de media of andere kanalen moeten vernemen. Ook het feit dat
er schijnbaar al eerder was besloten tot
een lichtere variant van de kleuren die als
proefvlakken op de RBB zijn aangebracht

is via de media na het ‘inspreken’ ter
ore gekomen.
Het had iedereen veel tijd en frustratie gescheeld als hierover met betrokkenen was gecommuniceerd.
De wethouder onderschrijft dit gevoel
en geeft aan dat in het geval van nieuwe projecten er veel participatie en inspraak mogelijk is maar dat het in dit
geval om onderhoud gaat en dat daarbij geen participatie of inspraak protocollen zijn. Pas wanneer er erg veel
reacties en signalen vanuit de omgeving komen besteedt de Gemeente
aandacht aan protesten.
Dit is een thema waarmee de wethouder aan de slag wil en dit is een leer
proces.
De vraag is bijvoorbeeld; altijd wanneer in het proces moet er inspraak
zijn; vroeg of laat in het proces.
De vrienden geven aan dat ze na lang
vragen en zoeken een besluit hebben
kunnen vinden dat zegt dat er geld
ter beschikking wordt gesteld tot het
doen van historisch kleuren onderzoek op bruggen. Over de reikwijdte
is geen besluit of wil men die niet met
ons delen.
De vrienden hebben ook herhaaldelijk
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de veiligheid van de het niveau verschil in het
vloervlak aan de orde gesteld. Maar dit is door
betrokken ambtenaren genegeerd of als niet relevant afgedaan.
In het kader van het historische karakter van Leiden blijft de Gemeente vasthouden aan taan omdat dit historisch verantwoord is.
De vrienden zijn het hier niet mee eens en vragen
zich af waarom de kleur Bentheim die op de Morschpoortbrug is aangebracht geen historisch variant zou kunnen zijn, als taan toch aan historische
willekeur onderhevig zou zijn.
De vrienden vragen nogmaals om het aanbrengen
van proefvlakken op de Rembrandtbrug. Niet alleen met RAL1014 (ivoorkleurig), maar ook Bentheim zodat er een reëel beeld komt van het effect
en de kleur op de brug. De wethouder geeft aan
dit met ‘Beheer’ op te zullen nemen.
Tot slot kwam ook het besluit om de ‘poppenleuningen’ zwart te verven aan de orde. Ook dit
zou passen in het kader van de historisering van
Leiden.
De vrienden van de RBB geven aan dat dit streven om Leiden terug te brengen in de historische
kleuren misschien te ver gaat als dit de aantrekkelijkheid van de stad NIET ten goede komt maar
juist voor versombering zorgt.
De brugleuningen waren ooit zwart omdat men
de kennis en het materiaal nog niet had om gietijzer op een andere manier te kunnen conserveren,

niet omdat het mooi of aantrekkelijk zou zijn.
Veranderingen zouden toch
een verbetering of innovatie
van de stad moeten zijn?
De wethouder gaf aan dat de
poppenleuningen bij de Rembrandtbrug volgens het besluit
zwart zullen worden maar beloofde dat dit een pilot zou zijn
voordat alle poppenleuningen
zwart zullen worden. En dat
deze kleur geëvalueerd wordt.
Wanneer dit geen succes blijkt
zal het zwart weer terug geverfd worden.
De vrienden van de Rembrandtbrug vinden dit een
heel mooi voorstel en hopen/
verwachten dat betrokken burgers van Leiden tegen die tijd
ook inspraak krijgen over het
uiterlijk van hun stad.

Naschrift:
De Vrienden van de RBB laten weten
dat bovenstaand verslag ter beoordeling aan de wethouder is toegestuurd.
Er is tot nu toe geen reactie ontvangen en zij nemen daarom aan dat het
zijn goedkeuring heeft. Zij hopen dat
er proefvlakken in Bentheim en RAL
1014 worden aangebracht om het effect van deze kleuren te kunnen zien.
Wethouder Laudy deed het voorstel
om de ijzeren ‘poppenleuningen’ bij
de Rembrandtbrug als “pilot” zwart
te schilderen. Hiermee hebben de
vrienden ingestemd in de hoop dat
dan duidelijk wordt dat de binnenstad ernstig zal versomberen als dit
op alle leuningen wordt toegepast,
zoals Erfgoed van plan is.
www.rembrandtbrug.nl ]

Zelf heb ik een aantal jaren met
Mirjam in de redactie van de
buurtkrant gezeten. Ondanks
Mirjam’s ziekte heeft ze zich
altijd ingezet voor de dingen
waarin ze geloofde. Van 2004
tot en met 2008 heeft Mirjam
zich met de inhoud van de
krant bemoeid. Daarvan heeft
zij een aantal jaren de opmaak
van de buurtkrant verzorgd.
Alles op geheel eigenwijze
zoals Mirjam dat met alles in
het leven deed. Niet altijd een
makkelijke vrouw, maar wel
bevlogen voor de dingen waarin
zij geloofde. Altijd kwam ze
tijdens de jaarlijkse ALV van de
buurtvereniging met kritische
vragen. Op die manier hield zij
de buurtvereniging scherp. Wij
zullen haar missen tijden de
ALV, de Buurtbarbecue en de
andere activiteiten.

Tijdens haar werkzame leven
heeft zij lange tijd bij de Kinderpostzegels gewerkt. Later
heeft zij na haar pensionering
veel van haar tijd besteed aan
de kleinkinderen. Niets was
Mirjam te veel als het om de
kinderen en kleinkinderen
ging. Voor hen komt er een
groot gemis van de liefdevolle
moeder en oma die er niet
meer is.
Namens buurtvereniging
De Put in de Oude Morsch.
]
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SAIL Leiden 2018

Eind juli 2018 staat onze stad in
het teken van Sail Leiden waarbij circa 200 schepen afmeren
aan kades in de binnenstad.
Het zijn de historische schepen
van de Landelijke Vereniging
tot Behoud van het Historische
Bedrijfsvaartuig. Een klein deel
van deze schepen kwam in 2015
al eens op het Galgewater op
bezoek. Ze waren toen op weg
naar Sail Amsterdam.
Locaties
Tijdens Sail Leiden
zullen de schepen afmeren aan kades in de
binnenstad vanaf de
Morspoort tot aan de
Zijlpoort. De ondertitel
van het evenement is
dan ook: ‘Schipperen
tussen de Poorten’. Een
looproute, de ‘Blauwe
Meander’ zal bezoekers
vanaf het station langs
de schepen leiden. Op

verschillende plekken langs de route
zullen markten,
optredens, buurtacties en (culturele) activiteiten
voor jong en oud
georganiseerd worden. Het gebied
rondom de Zijlpoort zal het hart
van de manifestatie vormen.

Het is en groot
evenement dat
voor een deel in
onze buurt zal
plaatsvinden.
In de volgende
krant meer
informatie.

1. Start van de Blauwe Meander looproute
2. Start van de rondvaarten
3. Historische Haven
4. De Waag
5. De Nieuwe Rijn
6. De Oude Rijn
7. De Haven
8. Centraal punt de Zijlpoort
9. Meelfabriek
10.Manifestatieterrein het Ankerpark ]

Symposium
over de impact
van Water
Op 11 april zullen net buiten
onze buurt verschillende lezingen plaatsvinden. De locatie
is De Nieuwe Energie en het
onderwerp van de lezingen is
Water: Van crisis tot kans in
de Nederlandse Geschiedenis. Een leerzame en gezellige
avond waarvoor eenieder is
uitgenodigd.
Op deze bijzondere locatie, de voormalige spinnerij van Clos & Leembruggen,
zal een avond worden georganiseerd
door geschiedenisstudenten van de Universiteit Leiden. De studenten hopen
niet alleen studenten aan te trekken
voor deze avond, maar vinden het heel
belangrijk dat ook mensen uit de buurt
contact krijgen met de geschiedenis en
de toekomst van water. Hiervoor zijn er
niet alleen twee lezingen in een hoorcollegestijl, waarbij deskundigen vertellen

over hun onderzoeksgebied, maar ook
een interview door een student. Een divers programma dat de geschiedenis van
de strijd met water induikt.
Een studente zal Rode Kruis-helpster
Janny van Luijk (1930) interviewen over
haar ervaringen bij de watersnoodramp
in 1953. Van Luijk meldde zich, nadat zij
bij laagwater haar huis uit kon, op het
politiebureau van Zierikzee. Zij werd ingezet om mensen op te vangen uit de polder Gouweveer. Vervolgens moest zij op
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Liefdewerk
‘Oud Papier’ aan
het Galgewater,
1920-1930
/ Frits van der Mark
De katholieke
vereniging
“Liefdewerk
‘Oud Papier’
stamt uit 1874.
Bij wijze van
werkverschaffing werd
oud papier
opgehaald.
)RWR
(UIJRHG
Leiden
e/o

zoek naar de man die de sleutel
van het rampendepot bezat, want
deze was onvindbaar. Toen dit
haar was gelukt, kreeg ze de regie
over het uitdelen van de goederen
die hier lagen opgeslagen. Verder
moest zij helpen bij het voor de
gelegenheid ingerichte pension,
waar zij mensen opving vanuit
heel Schouwen.
Dit bijzondere verhaal zal worden
uitgelicht op 11 april.
De andere sprekers zullen binnenkort op de Facebookpagina
van het evenement bekend worden gemaakt.
De inloop in De Nieuwe Energie (3de Binnenvestgracht 23,
Leiden) is vanaf 18:30, aanvang
programma 19:00. De toegang is
gratis maar het aantal plaatsen is
beperkt. Voor vragen en aanmeldingen: symposiumcommissie.
hsvl@gmail.com ]

De opbrengst van de verkoop ervan werd gebruikt
om katholieke instellingen financieel te ondersteunen. Er waren afdelingen werkzaam in zo’n

45 plaatsen. In Leiden was
dat aan het Galgewater no.
4, vanaf 1929 direct naast
de Huishoudschool.
“Liefdewerk ‘Oud Papier’”
werd zó bekend dat het de

basis werd voor de uitdrukking met dezelfde naam.
Het betekent zoveel als het
leveren van een onbetaalde
dienst. In 1969 werd de vereniging opgeheven. ]
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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
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
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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,
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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

