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Politie en brandweer in de Morsstraat, 20 juli 2018. Vroeg in de morgen rijdt een vrachtwagen achteruit de mooiste boom van de buurt
omver. De boom is niet meer te redden en wordt in stukken gezaagd (foto: Frits van der Mark).
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Van de

voorzitter
/ Ben Zech
Beste
buurtgenoten:
De fantastische zomer is alweer ten
einde. Nu dan de herfst maar ook weer
3 oktober vieren waarin onze buurt behoorlijk centraal staat. Een evenement
dat veel plezier brengt maar ook wel
veel van onze tolerantie vraagt – veel
en hard geluid (ook ‘s nachts), vuil op
straat, parkeerproblemen, drankmisbruik en soms vechtpartijen, wildplassen, etc., het is nogal wat. Maar dit
feest willen we niet missen, dus die
rotzooi kan er ook nog wel bij – mits
het dan wel bij die paar dagen blijft,
maar dat is allerminst zeker.
De gemeente, samen met ondernemers, streeft naar het “nog

Van de
bestuurstafel

Er wordt stevig
gewerkt
aan
onze
buurt.
Maaike Kiestra De Morschpoort ingepakt,
Morsstraat bewerkt, en op dit moment
wordt ook de Kruisstraat aangepakt. De
straten verzakken, wat er deels mee te
maken heeft dat de buurt ooit uit
moerasgrond bestond, en deels met
de enorm gegroeide hoeveelheid bestelbussen en vrachtwagens die door
onze wijk ploegen. Helaas kan daar
blijkbaar weinig aan gedaan worden.
Vanwege het mooi-voor-de-toeristen
beleid worden de paaltjes overal weggehaald. Tot nu toe zijn ze in de Kruisstraat blijven staan, de stratenmakers
wachten op instructies van hogerhand.
Ik hoop dat de argumenten voor het
laten staan (veiligheid voor spelende
kinderen en als je de deur uitstapt; tegengaan van foutparkeerders en vooral
van het gasgeven – door mensen die

/

aantrekkelijker maken van Leiden”
voor het binnen halen van veel meer
bezoekers en daarmee meer bestedingen in de binnenstad. Dit houdt ook
organistaie van (veel) meer kleinere
maar ook grote evenementen in, onder andere op de Beestenmarkt, de
Lammermarkt en in de Museumtuin,
onze buurt en directe omgeving dus.
Een ander (particulier) initatief is om
de “nachtelijke saaiheid” van de binnenstad te doorbreken met meer bars,
clubs, disco’s, buitenterrassen, etc.,
die mogelijk de hele nacht zouden
moeten open blijven.
Dit alles staat nog in de steigers. Samen met andere binnenstadverenigingen nemen we deel aan betreffende participatietrajecten om een goede
balans te bewerkstelligen tuseen deze
ontwikkelingen en de leefbaarheid
en woongenot in d’Oude Morsch. Natuurlijk kunnen er leuke dingen gebeuren en ondernemers in onze buurt

kunnen profiteren. Maar we willen
geen Amsterdamse toestanden waarbij bewoners uit de binnenstad wegtrekken omdat het allemaal niet meer
te harden is – dit is niet goed voor de
bevolking maar op den duur ook niet
meer voor de ondernemers.
We hebben in dit kader al deelgenomen aan de evaluatie van het gemeentelijke “Programma Binnenstad” en
de evaluatie. Hierna volgen evaluaties
van de evenementennota, van het horecabeleid en die van cultuur. Midden
2019 moeten de nieuwe beleidsregels
klaar zijn. Hiernaast praten we mee
met de ontwikkeling van een omgevingsvisie voor “Hart van Holland” en
Leiden – hoe moet de leefomgeving
er in 2040 uitzien? Over dit alles koppelen we tussendoor naar jullie terug,
met vragen om commentaar en suggesties om die in te brengen – want per
slot is het jullie buurt! ]

een tussendoor naar het centrum zoeken en dan gefrustreerd wegracen)
meegewogen worden.
In de buurt hebben we een fantastische BBQ achter de rug; mooi weer,
lekker eten, mooie vioolmuziek, veel
mensen en gezelligheid.
 DW [[hZ[h[ fei_j_[l[ X[h_Y^j[d
over het plaatsen van de Rosmolen bij
buurtvereniging Zuidwest 100 volgt de
teleurstelling; de buurtvereniging zou
volgens het contract met de gemeente
de kosten voor het onderhoud op zich
moeten nemen. Hierdoor gaat het niet
door en we vrezen dat de Rosmolen
voorlopig in de opslag blijft…
 J_`Z[di Z[ [lWbkWj_[i[ii_[ c[j Z[
voorzitters van de binnenstadverenigingen is onder andere gesproken over
de buurtparticipatie (gemeente lijkt tevreden, wat niet door alle verenigingen
wordt gedeeld); afvalproblemen en de
frequente overlast van alle ophaaldiensten in de wijk; duurzaamheid en de

zorg voor de bomen in de wijk; zorgen
over de plannen van het Cultuurkwartier en de Nachtraad; de geplande toeristenbusjes. De gemeente heeft een
rapport toegezegd dat in september
verschijnt.
 Ef + `kb_ mWi ^[j XkkhjaWZ[hel[hleg. Op het politiebureau kwamen vertegenwoordigers van de verenigingen
van de binnenstad en de politie bij elkaar. Stichting de Binnenvest gaf een
presentatie over de organisatie van
het begeleid en beschermd wonen &
dag- en nachtopvang voor gezinnen
en individuen. Leiden heeft hierin een
regiofunctie, wat in 2021 gaat veranderen wanneer iedere gemeente dit zelf
moet gaan verzorgen. Op dit moment
is er spraken van een toename onder
dak- en thuislozen. Mocht er overlast
zijn meld dit zodat er snel actie ondernomen kan worden. Het nummer van
Meldpunt zorg en overlast Leiden is
088-3083620. ]

de meest recente informatie met berichten over
evenementen en ontwikkelingen in de buurt. Ook zijn
er links naar belangrijke verenigingszaken, wel of niet eerder in de buurtkrant
gepubliceerd.
Helemaal onderaan de 1ste pagina
is een link naar de facebookpagina van ‘de Put in de Oude Morsch’.
Hier kan iedereen, ook niet ‘Facebookers’ terecht voor het kleine nieuws

van de buurt en haar omgeving. Gestart
door Onno Innemee en schrijver van dit
stukje krijgt Onno -vanwege zijn verhuizing- nu Ronald als opvolger en medebeheerder van de buurtfacebookpagina.
Ik zou een overzicht kunnen geven van
alle onderdelen van de Website, maar
het is veel beter om zelf even een kijkje
te nemen. Wel een waarschuwing: met
het doorkijken van het foto- en buurtkrantenarchief ben je zo en paar uur
kwijt! ]

Buurtvereniging op Web en Facebook
/ Frits van der Mark
Vanaf de bestuurstafel werd het in de
vorige buurkrant al even gemeld:
Ronald Timmermans is onze nieauwe
webmaster. Inmiddels is het resultaat
van zijn arbeid goed zichtbaar. Bij het
inloggen op https://deoudemorsch.
nl/ is een geheel nieuwe, strakke en
overzichtelijke indeling van de website te zien. De openingspagina geeft
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Teken- en Kunstschildersmaterialen ToWi,
+&`WWh_dX[Zh_`\
Op 29 november aanstaande is het precies vijftig
jaar geleden dat ToWi Teken- en Kunstschildersmaterialen werd opgericht.
De buurtkrant staat graag
even stil bij dit indrukwekkende
jubileum.
Met Ton, die de winkel met
haar man Wim destijds heeft
opgericht, en dochter Eveline
die tot haar 19e ook boven de
winkel heeft gewoond.
Voor mij, als relatief nieuwe
bewoonster van de Oude
Morsch, was het heerlijk
om deze iconische winkel
binnen te stappen en verhalen te horen van mensen die
er zijn opgegroeid en de buurt
als hun broekzak kennen.
Vijf jaar geleden gooide Eveline
haar leven om, zei ze haar werk
in het verzekeringswezen op en
werd mede-eigenaar van de winkel. Op de vraag of dit voor haar
een vanzelfsprekende stap was,
vertelt ze:
Ik ben er natuurlijk mee opgegroeid.
Ik weet niet beter dan dat de winkel
er is. Destijds wilde ik graag een
brommertje kopen en werd er gezegd “je gaat er maar voor werken”.
Ik ben toen begonnen met een krantenwijk, hier in de buurt ook. Ik
bracht het Leidsch Dagblad rond en
destijds had je nog de Leidse Post.
In de winkel mocht ik later helpen
als er wat moest worden omgeprijsd en in de drukke tijd, wat bij
ons november en december is, hielp
ik op zaterdagen ook de klanten.
Ik heb uiteindelijk toerisme opleiding gedaan en daarmee ben ik in
eerste instantie het verzekeringsvak ingerold. Ik heb ruim vijf jaar
bij Meeus gewerkt als adviseur. Dus
dat is iets heel anders. Heel commercieel, en dat is het hier ook wel,
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maar wel heel anders.
Hier werk ik voor mijn
eigen boterham, maar
mensen kunnen gewoon
binnenkomen en rustig
struinen. Als ze uiteindelijk niet meer dan een
potlood afrekenen is dat
ook goed.
Ik ben nu vijf jaar medeeigenaar en dat bevalt
me goed.

we verwachten best wel wat mensen
en daarbij komt dat je hier geen alcohol mag schenken en er moet wel op
getoost worden, natuurlijk! Dus de
29e hebben we de receptie daar en dat
is van 6 tot half 9.
En is de buurt uitgenodigd?
Mensen uit de buurt zijn zeker welkom. Het is een open inloop receptie
dus klanten, buurtgenoten en bekenden die ons willen feliciteren zijn van
harte welkom.

De naam ToWi is gebaseerd op de voornamen
van jouw ouders. Mis
je jouw naam niet in
de titel van de winkel,
nu je hier de zaak hebt
overgenomen?

En 30 november hebben we diverse
workshops. In de ochtend is er een
aquarel workshop en in de middag
een met acryl en olieverf. Mensen
kunnen zich daar op inschrijven en
voor een klein bedrag kunnen ze deelnemen. Op 2 december hebben we
dan nog een workshop met kleurpotloden van Derwent en handlettering
en bulletjournaling van Faber Castell.

Ik heb er ooit wel over
gedacht om er nog een
E achter te plakken.
Maar uiteindelijk vond
ik dat toch niet nodig.
ToWi is een begrip. Laten we dit maar gewoon
zo voortzetten, dat vind
ik het mooiste.
Hoewel Ton mij bij binnenkomst vertelt dat ze
het interview het liefst
aan Eveline overlaat,
vertelt ze graag over de
oorsprong van de winkel en hoe
de wijk is veranderd in de loop der
tijd.
Een leuk weetje die ze uit de doeken
doet, is dat Rembrandt van Rijn als
kind nog gespeeld heeft in het pand
waar Ton nu woont en de winkel gevestigd is.
Veel mensen zullen Towi niet alleen
kennen van de teken- en schilderproducten, maar meer nog om de lijstenmakerij. Dit was het vak en de passie
van Wim. Ton vertelt:
Toen ik mijn man leerde kennen, hij was
toen een jaar of 17, was hij etaleur en
decorateur. Maar dan echt ouderwets;
hij moest alles zelf maken.
Hij werkte bij van der Hulst, de kledingzaak. Die is wel bekend in Leiden maar
is er nu niet meer. Daar is het eigenlijk
mee begonnen.
Hij werkte in zijn vrije tijd bij het Vrije
Volk, op de Steenstraat. Daar werd hem
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Aanmelden voor deze activiteiten kan
bij ons in de winkel of eventueel per
email. Voor de betaling van de workshops is het wel het gemakkelijkst als
mensen even langs komen in de winkel. Je hebt dan gelijk garantie dat je
plek in de workshop is vastgelegd

gevraagd of hij lijstjes wilde maken. We
zijn toen bij hem thuis op zolder begonnen met lijsten maken. En dat was eigenlijk de oorsprong van de winkel.
Mijn man heeft zo’n 33 jaar hier aan de
overkant zijn lijstenmakerij gehad. Dat
hoorde ook bij ToWi. Hij verkocht er ook
poppenhuis spullen en hobby materialen. Daar was hij heel erg bekend om.
Toen hij is overleden heb ik nog 2 jaar
die winkel voortgezet. Daarna is Eveline
hier gekomen en hebben we die winkel
uitgeruimd. Er komen nog steeds wel
eens mensen die naar Wim’s producten
vragen, maar die kunnen we niet meer
helpen, helaas.
Dit jaar bestaat Towi vijftig jaar, en
dat moet gevierd worden, toch?
Klopt! 29 november aanstaande bestaan we precies vijftig jaar. Dat vieren
we met een receptie in Grand Cafe de
Burcht. Dat doen we niet hier, want

Op de website (www.towileiden.nl)
zullen de activiteiten ook worden
vermeld en ook op Facebook kunnen
mensen ons benaderen en vragen
stellen. ]

Activiteiten in de jubileumweek:
Receptie in Grand Café de Burcht
Donderdag 29 november,
18:00 – 20:30 uur
Workshops in Koetshuis de Burcht
Vrijdag 30 november
10:00 – 12:00: Aquarel workshop
12:00 – 14:30: Acryl workshop
'+0&&Å',0)&0Eb_[l[h\mehai^ef
Zondag 02 december
'(0)&Å'+0&&0J[a[d[dc[j
kleurpotloden
'(0)&Å'+0&&0>WdZb[jj[h_d]
Bulletjournalling
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aantal evident gevaarlijke zaken, zoals
de verhoogde RVS hoek bij de hoek
Morspoortbrug/Volkenkunde, werden
later nog verder aangepast. Maar al
met al is de Morspoort zelf, de oudste
stadspoort van Leiden en volgens de
HVOL een van de topmonumenten
van onze stad, de grootste verliezer.
Oud Leiden

Vallen en opstaan

Naar aanleiding van het bericht over
de Morspoort in het LD sprak ik met
Gerard Kramer, vicevoorzitter van het
de HVOL. Hij vertelt dat het rond de
Morspoort in een vroeg stadium al
mis ging. De invalshoek waarbij de
Morspoort als onderdeel van het Singelpark werd aangepakt was fout. Het
Singelparkproject nam de omgeving
van de poort over, aanpassingen waren geheel gericht op de ontwikkeling
van het park en hielden geen rekening
met de Morspoort en haar cultuurhistorische waarde. Op zich vindt de
HVOL het Singelparkproject prima,
maar het is een toevoeging aan de binnenstad en geen hoofdzaak. Zo stelt
Kramer dat de extra bomen, steeds
grotere terrassen en forse parasols
het zicht op de beide vleugels van het
poortgebouw ontnemen. Verder verstoren de plantenbakken de zichtlijn
door de poort. Vanuit de Morsstraat
zie je de poort nauwelijks meer, stelt
Kramer.

Daarna werd het rond de poort alles behalve stil. Fietsers reden hun
banden stuk op de verhoging bij het
binnenrijden van de stad. Meerdere
auto’s kachelden door de poort en
hobbelen over de trapjes de Morsstraat in. Helaas ook persoonlijk leed:
zoals al beschreven gingen stadsbezoekers door de onverwachte treden
onderuit en raakten in mindere of
meerdere mate gewond. De gemeente
betaalde hier zelfs schadevergoedingen voor.
Persoonlijk heb ik een aantal keer
fietsers die naast de poort frontaal op
elkaar waren gebotst geholpen om op
te staan. De uitbater van restaurant La
Plancha zei in die tijd dat hij met grote
regelmaat zijn verbandtrommel moest
bijvullen.
Diverse noodmaatregelingen werden
getroffen: het hoogteverschil van de
metalen rand bij de hoek Morspoortbrug/Volkenkunde werd verkleind en
aan weerszijde van de poort werden
grote plantenbakken neergezet. Een

Alle plannen waren dus gericht op
de afwikkeling van het verkeer, een
fietsvrije Morspoort, en het creëren
van een pleintje. Nu het project in z’n
eindfase verkeert, dreigt volgens Kramer hetzelfde opnieuw te gebeuren.
Er zijn verkeerstechnische problemen
ontstaan waar, zonder dat er met de
poort rekening wordt gehouden, naar
een oplossing wordt gezocht.
Zo moet een zwaardere luie trap met
natuurstenen treden (te vergelijken
met de trap voor de Stadsgehoorzaal,
FM) de valincidenten gaan voorkomen. De trap wordt daardoor nog
prominenter en tast het historisch
karakter van de poort verder aan.
HVOL doet een oproep om het trapje
te vervangen door een talud dat veel
beter in de omgeving zal passen. De
grote plantenbakken aan weerszijden
van de poort zouden moeten worden
vervangen door een eenvoudige fietssluis zodat de zichtlijn door de poort
weer terugkomt. In de gepresenteerde
plannen wordt naast het Wachtge-

/ Frits van der Mark

Historische Vereniging Oud Leiden
(HVLO) wil meer respect voor Morspoort
De herinrichting van het Morspoortomgeving is nog steeds niet afgerond.
Na alle aanpassingen en ‘verbeteringen ervan’ zijn er met regelmaat gevaarlijke verkeerssituaties tussen fietsers en auto’s en fietsers onderling. Voorts
vallen voetgangers van de traptreden die lopend vanuit de poort richting stad
gepasseerd moeten worden. Daarom voerde een verkeersbureau vorig jaar een
onderzoek verkeersveiligheid uit. Aan de hand van de uitslag hiervan heeft de
gemeente voorstellen tot aanpassingen gedaan. HVOL stelt in een brief aan
het college: Dit is van kwaad tot erger.
Half augustus verschijnt er een artikel
in het Leidsch Dagblad onder de kop:
Oud Leiden vraagt de gemeente om de
recente plannen voor de Morspoort bij te
stellen. Recente plannen voor de Morspoort? Wat gaat er nu weer gebeuren
is mijn eerste gedachte.
In 2016 schreef de HVOL al eens een
brief over de Morspoort naar het
college. Hierin werd gesteld dat een
stadspoort op een sokkel met traptreden met recht een historische anomalie genoemd kan worden. De Bond
Heemschut wees in de zelfde periode
op de bouwkundige risico’s van de
nieuwe bestrating voor het poortgebouw en stelde dat de Morspoort
gereduceerd lijkt tot een coulisse die
vooral als achtergrond mag dienen
van terrasjes.
Ondanks deze goed onderbouwde
tegenstand werd het plan toch uitgevoerd. Bij de uitvoering waren er
fouten in het bestek en/of maakte de
aannemer fouten. Bij elkaar kostte de
^[h_dZ[b_d]Wb+&&$&&&[khe$
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ting. Uit het onderzoek blijkt dat
rolstoelgebruikers er voor kiezen om
rond de poort te rijden. Verder zijn
aan beide kanten van de poort de verhogingen slecht zichtbaar. Over het
paaltje tussen het Wachtgebouw en
De La Soul wordt gemeld dat het niet
goed wordt ingeleid (het staat plompverloren midden op straat) en wordt
nauwelijks verlicht.
Lantaarnpalen voor een betere
ver keerssituatie

bouw precies hetzelfde gedaan. De
plantenbakken worden hier als niet
mooi ervaren en daarom vervangen
door een simpele fietssluis die niet
minder effectief en onopvallend is,
volgens de gemeente. Waarom geldt
dat niet voor de poort zelf? Alle plantenbakken rond de poort weg en twee
fietssluizen plaatsen is dus het devies,
aldus de HVOL.

Gedrag verkeersdeelnemers
'>e][id[b^[_Zh[Y^jZeeh]WWdde fietsers en bromfietsers op de
1e Binnenvestgracht;
(BW][id[b^[_Zl[ha[[hlWd[d
naar Morsstraat;
)Hebije[b][Xhk_a[hi]WWdec
de poort.
Le[j]Wd][hibef[d_dY_Z[dj[[b
om de poort
7kjel[ha[[hfWijid[b^[_ZWWd
<_[ji[hi^Wb[dWdZ[h[m[]][Xhk_kers in
Bron: Onderzoek verkeersveiligheid
Morspoort Leiden, Goudappel en
Coffing

Het verkeersonderzoek
Na een vruchteloze speurtocht naar
het verslag van het verkeersonderzoek
op de Gemeentelijke site toch maar
contact opgenomen met de projectleider van het Morspoortplein. Helaas,
deze bleek de hele dag niet aanwezig.
Gelukkig had onze voorzitter Ben
Zech het document in bezit.
Het doel van het
verkeersonderzoek blijkt om
te toetsen of
na de herinrichting de verkeerssituatie
verkeersveilig
is en hoe dat
zich verhoudt
met de situatie
van voor de
herinrichting.
Ben vertelde
direct al dat
het tweede deel van de toetsing een
onmogelijke doelstelling was. Dit
omdat er in de oude situatie (met de
fietsers door de poort) nooit een verkeersonderzoek is gedaan en er dus
niets te vergelijken valt.
Het onderzoek werd in 2 dagdelen
en een deel van de avond uitgevoerd.
Conflictsituaties tussen verkeersdeelnemers, het gedrag van verkeersdeelnemers en een verkeerstelling werden
uitgevoerd. Verder werd het ontwerp
van het Morspoortplein getoetst.
Uit deze toets blijkt onder meer dat
de rolstoelbaan niet gebruiksvriendelijk is. De baan is te stijl en staat
dwars op de ligging van de looprich-

In het plan staat verder dat rond
de Morspoort op de hoeken van de
rijbaan een aantal lantaarnpalen
zullen worden geplaatst. Niet omdat
het er ’s avonds te donker zou zijn,
maar om de verkeersstromen meer te
reguleren. De verwachting is dat deze
lantaarns ’s avonds wel zullen branden, zodat verkeersdeelnemers er
niet bovenop rijden… Het lijkt op de
zoveelste kunstgreep die opnieuw niet
goed uitpakt voor de poort.
Misschien moeten we er aan wennen
en bedenken ‘We hebben de foto’s
van vroeger nog’ . Zoek in de beeldbank van Erfgoed Leiden e/o, er zijn
meer dan 400 beelden.
Eén foto (1880) staat hieronder afgedrukt. Een poort in haar volle glorie,
op een vlakke vloer en struikelvrij te
passeren! ]

Verkeerstelling
Fiets
:hkaij[kkh',$*+Å'-$*+kkh
C[[ij[Ó[jiX[m[]_d][d
(862 fietsers) circa 14 per minuut)
CehiijhWWjm[ijdWWheeij
Auto
:hkaij[kkh'-$'+Å'.$'+kkh
C[[ij[l[ha[[hiX[m[]_d][d
61 auto’s (circa 1 per minuut)
'[8_dd[dl[ij]hWY^jdWWhZ[Xhk]
Morsstraat
Bron: Onderzoek verkeersveiligheid
Morspoort Leiden, Goudappel en
Coffing
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/ Frits van der Mark

In de buurt:
het Boerhaave
standbeeld

Het standbeeld van Boerhaave stond
vroeger bij het oude Academisch ziekenhuis, nu Volkenkunde. Maar waar
precies, vroeg een buurtbewoner mij
laatst? Een zoektochtje in de voortreffelijke beeldbank van Erfgoed Leiden
e/o gaf vrij snel het antwoord. Het
stond precies op de plek waar nu de
ingang van Volkenkunde is, recht tegenover Stadscafé Van der Werff.
Het eerste Academische ziekenhuis
ef[dZ[_d'.-)"_dZWj`WWhm[hZeea
het Boerhaavebeeld op z’n sokkel
gehesen. De hoofdingang van het
ziekenhuis was op de hoek van de 1e
Binnenvestgracht. Het stuk tussen
de Steenstraat en de Morstraat kreeg
daarom de naam Boerhaavestraat.
Dat duurde niet erg lang, bij de opening van het nieuwe Academisch
Ziekenhuis aan de Rijnsburgerweg
in 1931 verhuisde het Boerhaavemonument naar de kop van de Oegstgeesterlaan. Deze werd omgedoopt
tot Boerhaavelaan. Daar staat het
monument van de grondlegger van
de moderne geneeskunde tot op de
dag van vandaag nog steeds. De Boerhaavestraat kreeg de oude naam 1e
Binnenvestgracht weer terug ]

/ Frits van der Mark

Gezien in de buurt
1e Binnenvestgracht 32, 1e etage:
een regelmatig wisselende tekst
die vaak een glimlach oproept. ]

Op de voorgrond de Rijnsburgerbrug met zijn 4 leeuwen en kandelaars, daarachter
de Steenstraat. Links, de buiten-sociëteit Amicitia en rechts het standbeeld van Boerhaave voor het Academische Ziekenhuis, eind 19e eeuw

De tuin van het Academisch Ziekenhuis, met zicht op de Rijnsburgerbrug. Rechts de
buiten-sociëteit van Amicitia en molen De Valk. Geheel rechts het pathologisch en
anatomisch laboratorium van het ziekenhuis. Onder het witte kruisje de achterkant
van het standbeeld van Boerhaave, circa 1890

4 / 2018 - pagina 7

Buurtkrant De Put in de Oude Morsch - 22e jaargang nr. 87

/ Hannie Huisman

Morsstraat 21 door de
jaren heen
Uit oude krantenberichten valt veel informatie te halen over
het wel en wee van een pand, zo ook over het winkelpand
Morsstraat 21. Uit een advertentie in het Leidsch Dagblad
van 22 december 1915 blijkt dat de heer N. Blansjaar er een
handel in planten op na hield. In 1923 zit hij er nog met zijn
bloemen, zo blijkt weer uit andere advertenties. Maar het
pand was intussen wel te koop aangeboden.
In het Leidsch Dagblad van 20 september 1920 staat te
lezen: Het WINKELHUIS aan de Morschstraat 21, groot 61
centiaren; bevattende: winkel, binnenkamer, gang en plaats
met boven: voor- en achterkamer, zolder en verdere gemakken, wordt dan ingezet voor 3.600 gld.
Het huidige woonwinkelpand met
Xel[dmed_d]_i_d'/(+][XekmZ$:[
heer Blansjaar is dan verhuisd naar
Z[=he[d[ij[[]$Ef('Wk]kijki'/(+
is de opening van bloemenmagazijn
de Lelie, van de heer J. Bleijie. Het is
een woonwinkel pand met een aparte
bovenwoning, uitgevoerd in rode baksteen met witte bakstenen banden.
Het heeft twee verdiepingen, waarvan
de eerste met een erker. Alle bovenvensters waren voorzien van de in die
tijd zo populaire gas in lood ramen.
De heer Bleijie heeft hier jaren lang
zijn bloemenwinkel gehad en bleef er
ook wonen.
In een advertentie van het Leidsch
ZW]XbWZlWd*`kd_'/+)"mehZjZ[
opening aangekondigd van TOKO POHING; een winkel met Chinese en Indische ingrediënten voor de rijsttafel.
Deze toko heeft hier meer dan dertig
jaar in gezeten. In 1986 adverteerde
men nog steeds in het Leidsch Dagblad. Na de Toko werden er in deze
winkel een tijdje tweedehands boeken
verkocht, maar dat was geen succes.
In 1992 kocht Theo van Haastrecht
het pand van de heer en mevrouw Van
Andel, die in het bovenhuis woonden. Hij is er toen gestart met ‘Theo’s
kapsalon’.
Inmiddels, alweer 10 jaar geleden,
ging Theo met pensioen en nam Ingrid de salon over. Zij werkte al van
het begin af aan bij Theo, de kapsalon
kreeg toen de naam ‘All Innx Hairstyling’. Een leuke anekdote van Ingrid
was, dat toen zij daar gingen verbouwen, ze overal de geuren van Indische
kruiden nog roken, zo diep waren die

Morsstraat 21, in gebruik als Toko Pohing.
Foto Erfgoed Leiden e/o, 1972

in de muren getrokken. Boven op de
eerste verdieping is een andere Ingrid
18 jaar geleden begonnen met een
schoonheidssalon annex pedicure,
‘Ingrid’s Beautysalon’.

De tweede verdieping is als woonruimte in gebruik. Zo zie je dat het
pand door de jaren heen, veel functies
heeft gehad en nog steeds heeft. ]

Advertentie opening Toko, L.D. 4 juni 1953

Advertentie opening Bloemenmagazijn ‘De Lelie’, L.D. 21 augustus 1925
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Tijdens peurbakkentocht voer er een prom
Aan het Kort Galgewater werd de schuit in gere
niet geweest zijn…

Half juli verschenen de eerste Sail banieren in de stad, hier op de Blauwpoortsbrug

Sail Leiden in onze buurt, een impressie
/ Frits van der Mark (tekst en foto’s)
‘Schipperen tussen de poorten’ was de subtitel van het evenement dat eind
juli in onze stad plaatsvond. Het zwaartepunt lag bij de Zijlpoort, - singel en
het Ankerpark, maar ook aan het Kort Galgewater was veel te beleven. Tussen
de twee locaties was een wandelroute (de Blauwe Meander), maar er voeren
ook ‘taxiboten’.
Alom lovende kritieken over Sail Leiden. Met fotoverslagen in het maandblad ‘Spiegel der Zeilvaart’ en ‘de Bokkepoot’, het blad van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historische Bedrijfsvaartuig. Deze vereniging is
de eigenlijke aanstichter van het evenement dat in eigen kring nog altijd
‘de reünie’ wordt genoemd. Eén van de leden van de club had toch wat kritische opmerkingen. Eén onderdeel daarvan betrof de ‘mentaliteit in Leiden’
Als noorderling heb ik mij verbaasd over de mentaliteit in Leiden. Al die bootjes en sloepen in verschillende uitvoeringen leken er grotendeels alleen maar
op uit te zijn om te imponeren. Van enige interesse in het Varend Erfgoed heb
ik van dat publiek weinig gemerkt.
Afijn, wij weten wel dat die bootjes eigenlijk allemaal van buiten de stad
komen om zich in Leiden te laten zien! ]

Met de blauwe zeilen vormde het een mooi contr
witte station (foto Pepijn Hijdra)

Het in onze buurt niet onbekende Zeema
tijdens Sail het Seasong & Shantyfestival ‘Naa
op het Kort Galgewater. Er waren groepen u
Op de foto het shantykoor uit Blankenberge (B
onder marktkramen
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motieboot van de Sailorganisatie mee.
eedheid gebracht. Dorst zal er aan boord

rast met het

Het boatsje, kleine maat tjotter, van Pepijn (staat normaal op het dek van zijn schip) werd
iedere dag naar het station gereden als trekpleister voor het evenement

De la Soul speelde in op de maritieme sferen

anskoor Rumor di Mare organiseerde
ar zee, Naar Zee’. Eén van de podia stond
uit Frankrijk, Engeland en Nederland.
België) schuilend voor de regen zongen zij
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Vanaf de waterstoep bij de Rembrandtbrug vertrokken watertaxi’s
/ shuttleboten die naar het Ankerpark voeren

Inmiddels was het droog geworden: de groep ‘Armstrong’s Patent’ uit Groningen op
het podium voor de Stadstimmerwerf
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Verbeterdebuurt
app
/ Ronald Timmermans
Op verzoek van een aantal mensen
uit onze wijk schrijf ik een stukje over
de app ‘verbeterdebuurt’. Deze app is
geschikt voor Android en iOS en geeft
je de mogelijkheid om direct een melding te maken van iets wat aandacht
nodig heeft in de buurt.
Er zijn 2 soorten meldingen die je kunt
maken:
1- Er is iets mis! Bijvoorbeeld een
kapotte lamp in een lantaarnpaal,
of een obstakel dat gevaar vormt voor
het verkeer. Ook zwerfvuil, wat helaas nogal veel voorkomt in bepaalde
straten in onze buurt, kan hier gemeld
worden.
2- Ideeën en suggesties. Deze meldingen hebben een lagere prioriteit voor
de ontvanger maar kunnen wel door
middel van ‘votes’ (stemmen) belangrijker gemaakt worden. Dus als jij een
suggestie maakt en andere mensen
stemmen hier positief op
dan kan het voor de gemeente hogere
prioriteit krijgen.
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ervaring kan ik zeggen dat er echt
gereageerd wordt op de meldingen die
ik heb gemaakt. Eén keer zelfs kreeg ik
daags na het maken van een melding
een telefoontje van iemand van de
gemeente over deze zaak. Ik was onder
de indruk. Maar één zwaluw maakt
nog geen zomer en meer ervaringen
heb ik eerlijk gezegd niet. Desalniettemin denk ik dat dit soort initiatieven
de burger meer in contact brengt met
het bestuur.
Ik zou zelf anders niet weten waar ik
moest beginnen om iemand te vinden
binnen de gemeente die iets over zeg

‘illegaal afval naast de vuilcontainer’
gaat. Meestal vind ik het dan te veel
moeite om er iets mee te doen.
Nu open ik de app, die weet precies
waar ik op dat moment sta en maak
een melding, inclusief een foto. Dat gebeurt terwijl ik er langs loop, het kost
me dus geen tijd en ik haal mijn trein
nog gewoon… haha.
En als er dan ook nog op gereageerd
wordt (wat dus al eens is gebeurd) dan
stemt mij dat tevreden. Beter dan je je
iedere keer alleen maar te ergeren en
er niets mee te (kunnen) doen. ]

Verbeterdebuurt is een ‘social app’:
door er meer gebruik van te maken
krijgt het meer waarde. Daarom wil
ik hier dan ook een pleidooi houden
om deze app te gaan gebruiken. De
gemeente Leiden is één van de deelnemende gemeenten in deze applicatie
(ook web site trouwens: www.verbeterdebuurt.nl) en uit persoonlijke
Op de plattegrond geeft een (rode) pin aan waarover en waar een melding is gedaan,
een (groen) vlaggetje betekent dat het probleem is opgelost en afgesloten.
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Klaas, de merel
/ Ben Zech
Volgens de Gemeente wonen er nu
892 mensen in d’Oude Morsch, plus
een zooi honden, katten en andere
huisdieren. Hoeveel dat er zijn weten
we niet, in elk geval ook niet hoeveel
honden want de Gemeente heft geen
hondenbelasting meer, wat ons met
twee honden weer een paar honderd
euro scheelt, zelfs na aftrek van de
kosten van vele rollen poepzakjes.
En dan zijn er al die andere niet-menselijke buurtbewoners, waarvan die
kunnen vliegen wel het meest opvallen, en als ze veel herrie maken nog
meer (ik reken de vliegtuigen
even niet mee). En een aparte categorie zijn natuurlijk die dan ook nog
eens afvalzakken kunnen openmaken
en vervolgens een smeerboel op straat
achterlaten. Alhoewel, zij zijn natuurlijk alleen op zoek naar voedsel, de
smeerboel wordt in feite veroorzaakt
door “minder sociale” mensen die
niet de moeite nemen hun afval in de
containers te doen, die meeuwen zijn
dus echt veel beschaafdere buurtgenoten. Aan de andere kant is het dan wel
weer zo dat die meeuwen heel goed
kunnen concurreren met die andere
groep van “minder sociale” mensen
die het nodig vinden om ook diep in
de nacht op straat onsamenhangend
te staan schreeuwen. Want wie kent
vooral in de zomer en ook nog eens
in het weekend niet die momenten
dat je uitslapen wel weer kan vergeten
omdat die meeuwen in hun drang om
met elkaar (over ons…?) te roddelen

weer eens met hun “natuurlijke geluiden” toch net weer even boven de voor
nog slapende mensen verdraaglijke
decibellen grens uitkomen?
Maar er zijn nog meer van die nachtbrakers want merels kunnen er ook
wat van. Voor wie het weten wil,
merels zijn echte park- en stadstuinbewoners die in de negentiger jaren
bijna uit het stadsbeeld waren verdwenen, daarna weer de vaakst geziene
vogels in tuinen werden, maar sinds
2 jaar weer minder. De redenen? Een
uit Afrika door zwaluwen overgebracht
voor merels dodelijk virus. Maar
evengoed het alsmaar toenemende
aantal loslopende katten, die jagen nu
eenmaal in hun bloed hebben maar
dus wel behoorlijk onder allerlei vogels hebben huisgehouden, zeker ook
onder merels en hun jongen. Jammer,
want het is leuk ze om je heen te hebben en schuw zijn ze zeker niet. Als ze
genoeg voedsel (wormen, kleine insecten, maar ook zaadjes) kunnen vinden
en het goed met ze gaat houden ze het
lang vol - kort geleden werd de hoogij[b[[\j_`ZlWd[[d_dZ_l_Zkef(-`WWh
vastgesteld, mooie merel leeftijd dus.
Het zijn dan de zwartgekleurde en
geelbesnavelde mannetjes (vrouwtjes
zijn bruinig, en ook zonder die gele
“lipstick” wat minder opvallend – zij
doen het andersom dan wij dus) die
op de hoogste schoorstenen en daken
gezeten rond zonsondergang maar
dan weer vlak voor zonsopgang ons
verblijden met hun vriendelijke en
vrolijke gezang. Tenminste, zo vinden
veel mensen het, maar zo bedoelen
die vogels het helemaal niet – jouw
tuin is helemaal jouw tuin niet maar
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zijn territorium, en zijn “vriendelijke
en vrolijke gezang” is een strijdkreet
om andere mannetjes af te schrikken. En….om indruk te maken op de
vrouwtjes natuurlijk (in dit opzicht
doen wij het dus wel weer hetzelfde).
Kortom, uitslapen kan ook door een
merelstrijdkreet de mist in gaan! Maar
goed, wij hebben dus een hele familie in de tuin (en moeten vaak katten
wegjagen). Ze wonen in een grote
klimop op het dak van de keuken. De
hoofdman heet Klaas (we konden zo
gauw niks anders verzinnen, daarom
heet z’n vrouw ook Klazina), wel een
hele harde werker want met drie legsels per jaar vliegt hij de hele dag af en
aan met voedsel voor z’n vele jongen.
En toen bleek dat ook Klaas er voordeel van had dat we honden hebben.
Want wie schetst onze verbazing toen
we Klaas plotseling in de huiskamer
zagen rondscharrelen en kleine hondenbrokjes verzamelen om vervolgens
met een volle snavel de klimop in te
duiken? Enfin, sindsdien liggen er
hondenbrokjes in het vogelhuisje in
de tuin, tot ook groot genoegen van de
rest van de merelfamilie. Dat gaat dus
allemaal wel snel maar Klaas heeft
er al wat op gevonden als de brokjes
op zijn, gewoon met z’n snavel tegen
het raam tikken, dan komen we wel
weer met nieuwe. We zijn dus goed
bevriend geraakt met de merelfamilie.
Het enige waar we niet op zitten te
wachten is dat Klaas een keer vroeg
in de morgen op de schoorsteen door
z’n nieuwe dieet niet meer zingt maar
gaat zitten blaffen (en de Gemeente
dan toch weer hondenbelasting gaat
heffen…). ]

Opmaak van de buurtkrant
Heel lang zag onze buurtkrant er
redelijk voorspelbaar uit.
De omslag altijd hetzelfde, de
tekst binnenin in twee gelijke kolommen en kleine foto’s of juist
heel groot. Daar kwam verandering in toen Nelleke Oosten de
opmaak in 2014 overnam.
Vanuit haar ‘Studio Vooronder’
aan boord van de ‘Hoop op
Behoud’ ontstond een mooi
vormgegeven buurtkrant: speels
maar duidelijk en daardoor

toegankelijk en boeiend. Gedurende 4 jaar ging ik met de kopij
voor elke nieuwe krant langs en
bespraken we de details. Daarna
was het steeds een paar dagen
spannend: hoe zou de krant eruit
zien?
Al een tijdje was Nelleke op zoek
naar een woning op de wal. Zij
had gelukkig gelijk al aangegeven
dat ze, ook op een plek buiten
onze buurt, de opmaak van de

krant zou blijven doen. Begin
dit jaar was het zover, Nelleke
verhuisde naar de 3 Oktoberstraat. Maar helaas, van de zomer
gaf Nelleke aan dat zij vanwege
haar gezondheid een stap terug
moest doen. De gehele buurtredactie dankt haar voor het prachtige werk dat ze heeft gedaan en
wenst haar veel sterkte toe.
Namens de redactie,
Frits van der Mark
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Contactpersonen voor de buurt

IeY_WWbm_`aj[Wc 





j[b0'*&-'"
optie 2
M_`aW][dj      j[b0+(+..,+
I[hl_Y[fkdjMeedec][l_d]j[b0'*&-'
I[hl_Y[fkdj8ekm[dmed[dj[b0'*&-'
Met klachten (bv. over hangjongeren, geluidsoverlast,
etc.) belt u met:
De politie
tel: 0900 8844
>eh[YWAbWY^j[db_`d   j[b0+',-&'+
;l[d[c[dj[d#abWY^j[db_`d j[b0+,,',&&
H[_d_]_d]ifeb_j_[    j[b0'*&-'
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”.
Aan dit nummer werkten mee:
Eva Bartlema, Hannie Huisman,
Maaike Kiestra, Frits van der Mark,
Ronald Timmermans, Ben Zech
Eindredactie: Frits ven der Mark
Opmaak & Vormg. advert.: Albert Claproth
Oplage0*+&[n[cfbWh[d
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:
17 november 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?
:_jaWdleeh-[khef[h`WWh$
U krijgt bij lidmaatschap een gratis drankje tijdens iedere buurtborrel. Meld je aan via info@deoudemorsch.nl
H[a0DB')?D=8&&&,('-,.&$]

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

50 JAAR

