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Bankendans in Park de Put Al jaren lang is het wachten op een bankje bij de speelboot in ons park. Ouders of verzorgenden kunnen dan hun spelend grut goed in de gaten
houden. Singelpark of Gemeente wie doet er wat? In juli was plotseling een van de bankjes voor de ingang van hotel de Oude Morsch verdwenen. Een paar weken later dook
het bankje weer op: vlak voor de speelboot! Een bankendans waar lang op is gewacht
(foto: Frits van der Mark)
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Buurtborrel
18 november 2019
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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voor Al uw druk- en reprowerk
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Op onze Drukkerij-afdeling kunt u o.a. terecht voor:

• Briefpapier, Visitekaartjes, Enveloppen
• Geboortekaartjes, Trouwkaarten
• Flyers en brochures
• Proefschriften, scripties, boekjes
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Op onze Repro-afdeling kunt u o.a. terecht voor:

• Kopiëren in zwart en kleur
• Bouwtekeningen, Grootformaatwerk
• Print- en Plotwerk, Scannen
• Congres- en presentatieposters
• Afwerken en inbinden

Drukkerij van der Linden
Vliet 4a-6, 2311 RE Leiden, Telefoon: 071 - 512 08 15
info@drukkerijvanderlinden.nl / www.drukkerijvanderlinden.nl
Like ons ook op facebook

of bekijk ons bedrijfsfilmpje op youtube

+
REPRO
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Van de

voorzitter
/ Ben Zech
Beste
buurtgenoten:
Met al haar verrassende kleurvarianten, grillig weer en korter wordende dagen is het alweer herfst
en kunnen we al wat terug blikken
op het jaar. Veel sensationeels is
er niet gebeurd maar hoogtepunten waren er. Daarvan licht ik er
eentje uit: de buurtbarbecue. Mij
trof die als beter en gezelliger dan
ooit, goed georganiseerd door een
bijzonder toegewijd team, lekker
eten en drank meegebracht door
en verdeeld onder de vele deelnemers, en – gelukkig – goed weer.
Het Japanse restaurant Fujiyama55
(Morsstraat) droeg bij aan de feestvreugde door ons twee schalen Japanse saté te schenken. Er werd
veel gelachen, er waren allerlei geanimeerde (en soms diepzinnige)
gesprekken te beluisteren, evenals

Van de bestuurstafel

/ Malou van Hintum

secretaris Buurtvereniging
In de vorige buurtkrant vertelde ik
al dat afstemming en samenwerking met andere buurt- en wijkorganisaties van belang is als het
gaat om buurtoverstijgende onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan de
Binnenstadsvisie 2020-2025 van
de gemeente, het evenementenbeleid, de (hoog)bouwplannen en de
verkamering. We willen als bestuur
daarom graag kennismaken met een
aantal besturen van collega-buurtverenigingen om te horen wat bij
hen speelt; te bekijken welke dossiers voor ons gezamenlijk belangrijk
zijn; en te bepalen wanneer het verstandig is om samen op te trekken.

mooie verhalen en natuurlijk geroddel (de lijm die een gemeenschap bij
elkaar houdt). En er werd lief maar
ook leed gedeeld. Want dat laatste is
er ook, ziekten, verlies van mensen
die ons na zijn, en ook al wonen we
met bijna 900 mensen op een kluitje
zijn er toch mensen in de buurt die
eenzaam zijn, en zo meer. Dus toen
iemand na de barbecue afscheid nam
met de woorden “Nou, tot volgend
jaar dan maar weer” realiseerde ik
me dat we dit soort dingen veel te weinig doen. Dat dit iets was wat jagers
en verzamelaars tot 12.000 jaar geleden dagelijks deden en hen als groep
bij elkaar hield, ze bespraken problemen en deelden lief en leed, speelden
spelletjes en leerden(sociale) vaardigheden, bestendigden normen en
waarden en…werd het door een ieder
meegebrachte eten eerlijk verdeeld.
Niemand werd uitgezonderd, iedereen kende elkaar. Wat in onze moderne maar anonieme samenleving
al lang niet meer het geval is, te druk
om ons met teveel anderen bezig te
houden, te helpen als die het zwaar
hebben want er zijn toch allerlei

hulpdiensten en zo. Maar als we onderzoekers moeten geloven zijn we
niet gelukkiger en gezonder dan die
jagers en verzamelaars, integendeel.
En ergens lijken we dat te beseffen,
waarom juist een kampeervakantie
of een barbecue met vele anderen
ons zo goed doet. Dit alles brengt me
ertoe jullie te vragen: wat kunnen we
nog meer met de buurt doen? Hoe betrekken we nog meer buurtgenoten?
Hoe kunnen we de sociale samenhang en daarmee de leefbaarheid
in de buurt (nog) verder versterken?
Hoe kunnen we onze interesses maar
ook zorgen direct met elkaar delen
zonder die alleen bij de sociale media te dumpen? Wat en hoe kunnen
we zelf dingen doen zonder te hoeven
wachten totdat de gemeente of anderen weer een evenement organiseren
(meestal alleen voor consumptie)?
Als jullie suggesties hebben, laat het
ons (het Bestuur) weten?

De eerste collega’s die op de koffie
komen zijn de bestuursleden van de –
onlangs opgerichte – wijkvereniging
Stationsgebied.
De ingrijpende plannen voor deze
buurt hebben waarschijnlijk ook
effecten voor onze buurt.

bewaren, op de Facebookpagina vind
je leuke weetjes over de buurt, en op
de website staan oproepen (voor jullie), (nieuws)berichten en bijvoorbeeld ook reacties op gemeentelijke
plannen. We willen de website graag
in een nieuw jasje steken om dat wat
leuker te kunnen presenteren dan nu
het geval is. Daar wordt de komende
maanden aan gewerkt.

We willen ook de communicatie met
jullie als buurtbewoners verbeteren. Gelukkig valt elk kwartaal deze
onvolprezen Buurtkrant op de mat!
En op de Facebookpagina van ‘De
Put in de Oude Morsch’ kun je allerlei vrolijke nieuwtjes over de buurt
vinden. Daarnaast hebben we een
website. Daarop wordt nu af en toe
een bericht geplaatst, en het bestuur
wil dat in de toekomst regelmatiger
gaan doen. Zo kunnen we een mooie
verdeling maken: in de Buurtkrant
staan stukken die je wat langer kunt

Geniet van de herfst!
Ben z

Ten slotte wens ik jullie een gezellige 3 oktober toe! In onze buurt zijn
traditionele én hippe ambachten te
zien, Rumor di Mare en ‘Er welt een
traan’ zingen roerende liederen, en
er is hutspot voor wie zich daarvoor
heeft opgegeven. En voor wie er een
hekel aan heeft: op 4 oktober is het
allemaal weer voorbij ;) z
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Morsstraat 25, hoek Kruisstraat
/ Hannie Huisman

Door de jaren heen zijn hier levensmiddelen verhandeld. Toen het dubbele
pand met de bakstenen halsgevels, in
1885 samen met het erachter gelegen
pand Kruisstraat 4 werd verkocht, had
er al sinds jaren een handel in kruidenierswaren in gezeten. De heer C.C.
Bognetteau en later H. Theunissen
hebben het geheel toen overgenomen.
Zij verkochten er o.a. thee en biscuit.
Wanneer Jan van der Nat begin jaren
’20 als bakkersknecht stopt, begint hij
er een kruidenierswinkel annex diervoeders. In het hoekpand verkocht hij
diervoeders. Veel mensen van net buiten de poort - uit de Hakbijlenbuurt hielden toen kippen en duiven. In het
pand ernaast zat de kruidenierswinkel,
er achter was een woongedeelte. De bovenwoning van het hoekpand had een
eigen ingang in de Kruisstraat.

Van links naar rechts: Jan jr., Dina van
der Nat-Laman, Nico van der Nat (geboren 1919), Jan van der Nat met de hond.
Toen Jan van der Nat in 1939 op 48-jarige leeftijd overleed werd de winkel
voortgezet door zijn vrouw Dina van der
Nat - Laman en hun jongste zoon Nico,
die toen 20 jaar was. Nico trouwde met
Annie van der Linden, winkelmeisje bij
Matze, een andere kruidenierswinkel
in de Morsstraat op nummer 50. Begin
jaren ‘60 laat Nico de winkel verbouwen

L.D. 7 maart 1885 aankondiging
verkoop. (no. 49 is nu no. 4.)

tot een zelfbedieningszaak.
Het
woongedeelte achter de winkel wordt
dan bij de winkel
getrokken en het
gezin (Nico, Annie
en drie kinderen:
Jan, Ans en Diny)
verhuisde naar de
bovenwoning. Mevrouw Dina van
der Nat - Laman
kwam in 1968 te
overlijden.
Nico
en Annie hebben
de winkel nog tot
1972 voortgezet.
De winkel werd Morsstraat 25 hoek Kruisstraat, Erfgoed Leiden 1972
toen overgenomen
door Ton van der
geheel wordt dan Nico’s Eetwinkel, een
Loos, die begon er een winkel in delicarestaurant en winkel waar men de altessen waarmee de winkel haar status
lerbeste producten verkoopt. Maar in
als buurtsuper verloor. Van der Loos
2019 verhuurt men het pand weer aan
zelf woonde boven de winkel. Als Ton
de uitbater van het café aan de overvan der Loos in 1978 vertrekt krijgt de
kant, Lambert Vos. Die begint er BFF
winkel jarenlang een héél andere bein, een gezellig restaurant met een terstemming. Voor het eerst worden er
ras, waar men voor een maaltijd en een
dan geen etenswaren meer verkocht!
drankje goed terecht kan.
Wim Stikkelorum, van de winkel in
schildersspullen aan de overkant, beBron:
Krantencollectie,
Erfgoed
gint er dan met de Towi Doe Shop, een
Leiden.
handel in hobby- en airbrush-materialen, tevens lijstenmakerij.
Met dank aan Jan van der Nat, de kleinzoon van Jan van der Nat die zo’n 100
Wanneer Wim in 2013 komt te overlijjaar geleden met zijn winkel in de
den wordt het een restaurant met een
Morsstraat begon. Van hem kreeg ik
winkelgedeelte voor delicatessen. Aldo
veel informatie en de mooie foto van de
Arslanagic en Diny Arslanagic - Van der
praalwagen gemaakt in de Kruisstraat
Nat (dochter van Nico) laten het pand
voor de 3 oktober optocht van 1923. z
dan helemaal verbouwen. De panden
op de begane grond van Morsstraat
25 en Kruisstraat 4 worden samengevoegd tot restaurant met winkel. Het

L.D. 17 maart1885 verkoop
panden. (no. 49 is nu no. 4)

L.D. 5 jan.1925 advertentie.

L.D. 22 mei 1978
advertentie.
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De specialiteit van IJs van Mathijs
/ Eva Bartlema

Matthijs Bollen nam in 2018 het
stokje over van ijssalon la Venezia in
de Steenstraat. Over die zin alleen al
zou ik nog tien slechte grappen kunnen maken, maar die laat ik voor nu
even rusten...
Het was namelijk geen kleine opgave
om in de voetsporen te treden van
la Venezia, die bijna 85 jaar op die plek
heeft gezeten en waarover Leidenaren nog altijd met nostalgie spreken.
Matthijs heeft de verwachtingen echter meer dan waar gemaakt.
Aan de muur prijkt de oorkonde die
hoort bij Next Generation Titel die
Matthijs in 2018 won voor de lekkerste ijs smaak van het land. Deze won
hij met de smaak Bloedsinaasappel

Cheesecake met gedroogde frambozen en witte chocolade crunch.
Als ik Matthijs vraag of die smaak
inderdaad zijn specialiteit is, haalt
hij zijn schouders op. Het wordt snel
duidelijk dat hij zelf vooral houdt
van het vak en de zoektocht naar
nieuwe combinaties. De winnende
smaak hoort zelfs niet bij zijn vaste
assortiment.
Uiteraard wordt er wel minstens een
keer per dag gevraagd naar Bloedsinaasappel Cheesecake, die vlak naast
de toonbank toch wordt aangeprezen
als de allerlekkerste. Matthijs en zijn
collega’s vertellen dan met een grote glimlach en een knipoog dat die
smaak “net op” is en dat ie er morgen

wel weer zal zijn.
Ondertussen experimenteert hij met
nieuwe smaken. Wat te denken van
ijs met bier-smaak (Corona), of (komkommer) sushi? Of waarom niet een
bolletje Ferrero Rocher combineren
met een bolletje Limoncello?
Klassiekers en heilige huisjes bestaan bij IJs van Matthijs duidelijk
niet. Aan zijn groeiende groep vaste
klanten te zien, wordt zijn avontuurlijke geest echter zeer op prijs gesteld.
De conclusie is dat “de lekkerste
smaak” misschien wel niet bestaat.
Zolang er maar genoeg is om uit te
kiezen, is dat ook helemaal niet erg.
z

English Page of Neighborhood Newspaper – edition 91
/ Eva Bartlema

Activities
On the first day of September the
neighborhood came together for the
annual barbecue. We enjoyed each
other’s food and were lucky enough
to have perfect weather. There were
some new faces there as well as some
familiar ones.
With autumn on our doorstep, Leidens
Ontzet is the next large event on the
calendar. As explained in the previous
edition, the hutspot meal will be prepared according to the winning recipe
of a local students’ cooking contest.
If you won’t be able to make it to the
hutspot serving, make sure to take a
stroll through the old harbor area for
the crafts market, the smoked fish stall
and music program.
Get to know the neighborhood: the
NAP stone
Frits van der Mark dove into the history
of a stone block with the letters NAP
carved into it. It is easy to overlook

this gray measuring device, hanging
over the edge of the canal at the Kort
Galgewater. The abbreviation NAP
stands for Normaal Amsterdams Peil
which means Normal Amsterdam
Level. This refers to the scale by which
we measure the water levels in the
Netherlands. The stone is believed to
date back at least to the beginning of
the 20th century.
Segment: Morsstraat throughout
history
In this edition the history of Morsstraat number 25 is unraveled. During
the late 19th century and well into the
20th century this cornerbuilding has
accommodated shops, such as small
grocers and bakeries. In 1978 Wim
Stikkelorum moved in with his wooden
frame workshop. After his death several other shops came and went. The
building is currently in use as a restaurant called Beer Food Forever (BFF).
Segment: Behind the front door

English and journalism student Daan
Koopen explains what he loves about
living in the Steenstraat area in an
interview conducted by Daphne Pohlman and redacted by Eva Bartlema.
The 23 year old reminisces about all
the good times he’s had in his student
dorm, listening to music with friends
with his windows open. All though
his future plans include moving away
from Leiden he admits he will miss the
hustle and bustle of the Beestenmarkt
and the view from his windowsill in
particular.
Interview with the neighborhood
officer
Willem van Egmond, who was also a
guest at the barbecue, is the policeman
in charge of monitoring our neighborhood. Maaike Kiestra interviewed him
for this edition of the neighborhood
paper, discussing his work and experiences here. If you have any questions
for mr van Egmond, feel free to reach
out to him. His contact details are
included on page 12. z
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/ Interview | Maaike Kiestra

Willem van Egmond, onze wijkbrigadier!
Op een warme woensdagochtend
spreek ik met Willem, die mij trakteert op een kop koffie op het terrasje
van hotel de Morschpoort.
Vantevoren is bij Molen de Put de foto
met zijn dienstfiets (een mountainbike) gemaakt.
Op de eerste vraag naar de ergste
misdaad die hij in onze wijk heeft
meegemaakt geeft Willem als reactie
dat hij nooit ingaat op specifieke
zaken. “In het algemeen kan ik natuurlijk wel wat zeggen; er was vroeger
veel meer geweld op straat, de stad
was meer verloederd, er waren wapens
en veel haantjesgedrag. Dat is nu een
heel stuk beter. De samenwerking met
externe partners is beter, er wordt op
een goede manier informatie uitgewisseld over mensen die dreigen te ontsporen. Ook zijn er goede bestuurlijke
maatregelen genomen. De kroegen
mochten bijvoorbeeld vroeger doordeweeks open zijn tot 01:00 uur en in het
weekend tot 02:00 uur, en daarna was
het chaos op straat wanneer iedereen
tegelijk naar buiten kwam. Nu moet
je voor deze tijdstippen binnen zijn
omdat daarna de deuren dichtgaan,
en kun je op elk moment de kroeg verlaten. De uitloop is nu veel rustiger.”
“De criminaliteit is verschoven van
de straat naar de digitale platforms.
Vroeger werd je op straat met geweld
beroofd, werden winkels, banken,
pompstations overvallen, het was veel
meer wildwest… later kreeg je het
skimmen (meelezen pincode door
stiekem ingebouwde software en dan
met je geroofde pas de bankrekening
legen) en het shoulderen (meekijken
bij pincode en waar je je pas opbergt,
meelopen en dan aanstoten terwijl
een ander je pas rooft. Je bankrekening was leeg voor je er erg in had).
Dit was een hot item vooral op stations tot 4 jaar geleden. Dit is grotendeels weer voorbij, nu heb je veel
plofkraken. Er komt een universeel
pinapparaat van alle banken, hopelijk
komt dit dan ook ten einde. Het kat en
muis spel gaat natuurlijk door en het
zal zich weer verplaatsen. Het gaat in
het Leidse centrum al jaren goed, dit
in tegenstelling tot de landelijke berichtgeving ben ik behoorlijk positief.”

Even tussendoor voor de lezer:
Er heeft al eerder een interview met
Willem in de buurtkrant gestaan, in
2010 (nr 56). In dit gesprek stel ik vragen die losjes op dit eerdere gesprek
gebaseerd zijn. Je kunt deze eerdere
buurtkrant terugvinden op de website
in het archief
( https://deoudemorsch.nl/ )
Wat voor verschillen zie je ten opzichte van 2010?
“Sinds een jaar of 3 heb ik contact met
iemand van de gemeente, de wijkBOA
(dhr Oppelaar). Ik informeer hem over
kapotte zaken op straat, zaken waar
de gemeente iets aan moet doen, en
dat wordt door de BOA dan geregeld.
De samenwerking is hierdoor intensiever en beter geworden, problemen
worden sneller opgelost.”
En de Nationale Politie? Daar is nogal
veel over te doen!
“Ik heb meerdere reorganisaties
meegemaakt. Bij die van 1992 is het
platteland opgeofferd aan de stad,
dit proces gaat nog verder door bij
de Nationale Politie. De grootste fout
van 1992 was dat er toen veel te veel
ruimte kwam voor de burgemeesters.
Iedere regio kreeg zijn eigen auto’s,
eigen innovaties, eigen ICT… er kwamen veel verschillen tussen de regio’s.
Als een regio 100 mensen extra nodig
had was dat niet makkelijk te regelen.
Bij de Nationale Politie is dit rechtgetrokken, de regie is nu landelijk.
Wat dit betreft een goede ontwikkeling. Ik heb een opleiding voor wijkagenten gevolgd, een pittig traject van
2 jaar. De rode lijn in die opleiding
was het helder krijgen van de hoofdtaak en op wiens schouders welke verantwoordelijkheden rusten. Bijvoorbeeld de woningbouwverenigingen,
de hulpverlening, de gemeente. Zo’n
5 jaar geleden werd de Nationale Politie een feit. Met een nieuw uniform.
Veel goede zaken, sommige minder.
Hopelijk worden die de komende tien
jaar aangepast.”
Bij het buurtkaderoverleg horen we
dat er mensen tekort zijn?
“Ik vind dat Leiden centrum een aar-

dige capaciteit heeft. De problemen
liggen meer bij de landelijke gebieden, bijvoorbeeld in Hillegom waar
3 man en een paardekop het moeten
zien te redden. In Leiden is het best
druk maar je moet het werk efficient
indelen. De hoofdtaak van de wijkagent is nu signaleren en adviseren.
Goed de wijk in, goede informatie
aanbieden aan de teamleiding die de
capaciteit inzet waar overlast is. Best
een centrale positie voor de wijkagent.
Het is belangrijk om je afspraken na
te komen en waar te maken wat je
zegt. Ik was al telefonisch en via mail
bereikbaar, nu ook via Whatsapp en
Instagram, met hulp van de jongere
collega’s bestrijken we de social media. De ontwikkelingen gaan snel.
Belangrijk blijft het persoonlijke contact en de tijd ervoor nemen en luisteren. Daar is een enorme behoefte aan.
Veel mensen zijn al 10 keer doorverwezen. We werken veel samen met
de GGD. Steeds meer psychiatrische
patienten worden nu thuis behandeld,
dit zorgt ervoor dat de overlast stijgt.
Vaak zijn het langdurige trajecten, ook
met de woningbouw.”
Je hebt een tweejarige opleiding gedaan naast je werk. Je vrouw werkt als
verpleegkundige, is dat nog zo? Dat
zijn twee drukke onregelmatige banen
naast elkaar.
“Mijn vrouw werkt bij Buurtzorg, en
gaat nu ook een studie doen waarvoor
ze wekelijks naar Nijmegen gaat en
ook stage gaat lopen. Buurtzorg is een
goede organisatie, zonder overhead.
Bij de politie zijn wel heel veel lagen
managers.”
Merk je in je werk iets van de discussies over het klimaat en het milieu?
“Het Singelpark is een goed onderwerp en ook recycling. Met het laatste
ben ik intern al 10 jaar bezig. Een
Middeleeuwse stad zoals Leiden met
zulke diepe roots naar de Gouden
Eeuw moet je koesteren. Dat gaat op
den duur niet samen met veel auto’s.
Belangrijk is dat er ruimte is voor
fietsen en lopen. Ik hecht veel waarde
aan evenwicht in het centrum, bijvoorbeeld door genoeg sociale woningen,
zodat Leiden niet zoals Amsterdam en
Londen volraakt met expats. De kracht
van Leiden zit in de betrokken burgers in de stad. Er zouden woningen
moeten zijn voor iedere portemonnee.
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Als alles wordt bepaald door marktwerking komt het centrum in handen
van projectontwikkelaars. Er moet
ruimte blijven voor starters, studenten, gescheiden mensen. Er dreigt een
verlaten stadscentrum.”
Is het werk saai?
“Mensen en hun situaties vervelen
nooit. Het is elke dag een uitdaging. Ik
ben bij de politie gegaan om mensen
te helpen en als wijkagent kan dat
optimaal. Ik voel me als een vis in het
water. Mijn wijk (stationsgebied, Oude
Morsch, Maredijkbuurt, Haarlemmerstraat e.o.) is erg leuk met veel
reuring. Mensen kennen elkaar, het is
nu een goede mix van stratemakers tot
studenten.”
Heb je wensen?
“Elkaar scherp blijven houden. Er is al
veel bereikt in deze wijk. Positief dat
het buurtkaderoverleg zo goed bezocht wordt!”

Hoe is onze buurt in verhouding tot
andere buurten?
“Dank zij de ogen en oren in de buurt
hebben we het probleem met de dealers kunnen aanpakken. Bij Park de
Put zijn we ook op de goede weg. Ik wil
zoveel mogelijk in de wijk zijn.”
Word je bedreigd?
“ Dat hoort bij het vak. Dit is niet
veranderd, en niet erger geworden dan
vroeger.”
Mijn indruk is dat dit een behoorlijk
positief verhaal wordt, als je de media
volgt lijkt het alsof de wereld in brand
staat…
“ In de jaren 80 en 90 was er veel meer
geweld. Nu is het heel rustig geworden. Vroeger was er elke week onrust
bij bijvoorbeeld op de Breestraat,
bij In Casa en la Stampa. Nu zijn er
nauwelijks nog discotheken. Geweld
op straat is echt veel minder dan toen.

Toen werd ingevoerd dat de jeugd pas
vanaf 18 jaar kan gaan stappen waren
we bang dat ze de straat op zouden
gaan. Dat is niet gebeurd. Jongeren
gaan nu anders uit. Er zijn in het land
honderden festivals. Daaraan (en aan
de smartphone) geven ze nu hun geld
uit. Leiden is een kroegenstad geworden, met veel horeca. Ik wil graag een
compliment geven aan de gemeente
voor de prachtige bloemstukken in
de stad. Het straatbeeld is enorm
verfraaid, dat beinvloedt de sfeer op
straat.”
De Rijnsburgse Boys..
“ Ik kijk graag voetbal. Ik ben daar
geboren. Altijd gevoetbald, na een
blessure is dat nu wielrennen en
zwemmen geworden. Verder hou ik
veel van de zee.”
3 oktober?
“Het mooiste feest van Leiden, dat ik
tot in lengte van dagen wil beleven, als
agent en privépersoon!” z
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/ Daphne Pohlman en Eva Bartlema

“Achter de voordeur woont……
Daan Koopen, Steenstraat 33 A”
Daan Koopen is een 23-jarige student
met een kamer op Steenstraat 33A.
Vanuit zijn raam kijkt hij uit over de
Beestenmarkt, waar vandaan hij graag
naar de mensen op straat kijkt. Als het
even kan, doet hij dit onder het genot
van een drankje en een sigaretje.
Hoewel hij de buurtkrant nooit in handen heeft gehad, stemde hij wel direct
in voor een interview voor de “achter de
voordeur” rubriek. Dat het gesprek zou
worden opgenomen, vond hij ook geen
probleem. Vanuit zijn achtergrond als
student journalistiek weet hij hier alles
van.
Zicht op de Beestenmarkt
Daan verhuisde als eerste jaars student
Engels vanuit Goes naar zijn huidige
woning in de Steenstraat.
Hij plukte er direct al de vruchten van:
“Ik woonde er net toen ik meedeed aan
de El Cid week (introductieweek voor
nieuwe studenten). De verzamelplek
was voor mijn deur, op de Beestenmarkt. Dat was heel benijdenwaardig
voor de andere nieuwkomers, die
bepakt met slaapzakken en bagage aan
kwamen. Die waren al moe voordat het
begon.”
Op de verdieping waar hij woont,
wonen nog twee andere jongens. Daan
vertelt dat er weinig contact is onderling, ook al delen ze een keuken, badkamer en toilet. Hij heeft de rol op zich
genomen om de boel opgeruimd en vrij
van ongedierte te houden.
Over zijn kamer vertelt hij dat hij er al
vier jaar met plezier woont:
“Het is ruim, lekker centraal. Ik heb
het een beetje ingericht zodat het een
soort huis lijkt met een woonkamer,
slaapdeel en eetkamer. Wat ik van mijn
plekje het fijnste vind, is het uitzicht. Ik
zit ’s avonds vaak met vrienden in mijn
kamer muziek te luisteren. Dan zitten
we heerlijk in het open raam naar buiten te kijken. Beter kan het niet.”
Journalistiek
Naast Engels is Daan zich gaan verdiepen in journalistiek. Hier gaat hij zich
tijdens zijn master verder op richten.

“Ik weet nu dat journalistiek echt het
gene is wat ik graag wil doen. Ik houd
van schrijven, dingen aan het licht
brengen. Zeker in deze tijd waarin iedereen zich journalist kan noemen die
een youtube kanaal heeft, vind ik het
belangrijk om echt achter die waarheid
te komen. De echte en grote verhalen,
die hebben mijn interesse.”
Recentelijk heeft hij verdere verdieping
in zijn vak kunnen opdoen, dankzij een
stage bij het programma Pauw. De vrijdag voorafgaand aan dit interview was
het eindfeest van het seizoen. Hij sprak,
na een paar biertjes, zelfs nog even met
Jeroen Pauw zelf, die hij typeert als een
“super aardige man” die “heel close
met zijn redactie is”.
Hoewel hij zijn stage bij de webredactie van Pauw erg leuk vond, kijkt Daan
ook al weer vooruit naar de volgende
uitdaging:

“Over een week ga ik beginnen bij
RTL buitenlandredactie. Geweldig!
Ik heb hier als een gek voor gesolliciteerd. Heel veel plekken waren er niet
beschikbaar omdat ik nog te weinig
ervaring had. Deze stage duurt twee
maanden. Daarna begint mijn master.
Als alles goed gaat, kan ik voor mijn
master stage daar weer terug komen.
En dat sluit mooi aan bij mijn toekomstplannen!”
Passie voor de Verenigde Staten
De verschillende posters op zijn kamer
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getuigen van een fascinatie voor de
Verenigde Staten. Daan vertelt hierover:
“Ik ben helemaal gek van Amerika,
met name van New York. Daar ligt
mijn passie. Ik heb er een half jaar in
Maryland , vlakbij Washington D.C. gestudeerd tijdens mijn studie Engels. Ik
raakte zo gefascineerd in de politiek en
journalistiek daar. Mijn droom is om
ooit Amerika correspondent te worden
voor RTL of de NOS. Tijdens het solliciteren heb ik ook een Skype gesprek
gehad met Eric Maudhaan en Michiel
Klaassen, RTL correspondenten in
New York. Dat vond ik wel spannend.”
Dat de Verenigde Staten een land van
extremen is, beseft Daan goed. Zo was
hij op 16-jarige leeftijd voor een uitwisselingsprogramma in Santa Barbara.
“Een week nadat ik weg ging, is daar
die schoolshooting gebeurd. Dat was
wel heftig. Maar ondanks alle fouten
die het heeft, vind ik Amerika wel echt
een topland. Het zijn hele vriendelijke
mensen. Ze zijn minder nuchter dan
Nederlanders. Het is een theatraal

land; ze maken overal een ‘big deal’
van”
Rumoer
In de vier jaar die Daan in Steenstraat
woont, heeft hij veel gezien en gehoord.
“Overdag is het gezellig met alle terrasjes, het fonteintje. De Steenstraat heeft
heel lang een slechte reputatie gehad;
ze noemen het weleens de de Gazastrook van Leiden. Toch is iedereen
die er woont en werkt heel vriendelijk.
Ik heb me hier in de straat ook nooit
onveilig gevoeld.”
Afgezien van de geluidsoverlast tijdens
de grote evenementen en bijbehorende feesten, geeft Daan toe dat hij ook
op andere momenten wel eens uit zijn
slaap wordt gehouden door rumoer op
straat.
“’s Nachts is het hier wel minder leuk.
Omdat hier veel tenten tot 4.00 uur ’s
nachts open zijn, komen er geregeld
dronken en agressieve gasten langs.
Dat mondt ook wel eens uit in ruzie. De
politie is er dan meestal wel snel bij.
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Er gebeurt altijd wel iets. Soms roep
ik naar buiten of het wat zachter kan.
Daar erger ik me nog wel eens aan.
Het uitzicht
Nu het einde van zijn studietijd in zich
begint te komen, denkt Daan ook na
over verhuizen. Hij heeft familie in
Rotterdam zitten en kijkt daar al rond
naar woningen.
“Ik ben toe aan een eigen appartement
of studio. Het is alleen heel moeilijk
om iets te vinden. Mijn zus, zwager
wonen in Rotterdam. Ook wonen er
veel van mijn vrienden. Ik zou het leuk
vinden als ik daar iets zou kunnen
vinden.”
Hoewel Daan wel op zoek is naar een
nieuwe woonplek buiten Leiden, herhaalt hij meermaals hoeveel hij geniet
van zijn uitzicht en zijn zitplek in het
raamkozijn.
“Niets kan tippen aan het uitzicht. Dat
is iets wat ik wel zal missen als ik weg
ben.” z

In Memoriam - dhr. J. Spiekerman

Op 11 mei is de heer Spiekerman
overleden. Hij woonde met zijn vrouw
de laatste 20 jaar in de woonruimte
beneden in de Stadstimmerwerf. Veel
mensen zullen zich hem herinneren
van de praatjes met voorbijgangers
vanuit de voordeur, waarvan de

bovenste helft vaak openstond. De
heer Spiekerman had samen met zijn
vrouw een kapsalon op Morsstraat 16
tot zijn pensioen in 1997. Hij was eerder directeur van de Kappersschool
in Amsterdam, is kapper geweest
op een schip, en startte daarna met

zijn vrouw een eigen zaak in Lisse.
Hij hield van de reuring van een stad
en aarzelde niet toen de zaak aan de
Morsstraat in Leiden te koop kwam.
De klanten kwamen er graag en voelden zich als familie behandeld. Wij
wensen zijn vrouw veel sterkte. z
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De N.A.P. steen bij de Stadstimmerwerf
/ Frits van der Mark
Aan het Kort Galgewater ter hoogte van de Stadstimmerwerf
ligt tussen de straatsteentjes aan de waterkant een grote
vierkante steen. Meestal staan er auto’s voor geparkeerd en
is ie vanaf de weg niet te zien.
Bovenop het blok natuursteen, dat voor een deel boven het
water hangt, zijn de letters N.A.P. ingebeiteld.
De afkorting NAP staat natuurlijk voor Normaal Amsterdams Peil. Oorspronkelijk is het afkomstig van de merken
bij de Amsterdamse sluizen en heette het Amsterdams
Peil. Bij verschillende sluizen was een natuursteen met een
horizontale gleuf ingemetseld. Wanneer de waterspiegel de
gleuf bereikte moest de sluiswachter, ter bescherming van
de stad tegen het stijgende water van het IJ, de sluizen sluiten. Ter vergelijking is het aardig om te weten dat een NAP
hoogte van 0 meter gelijk is aan het gemiddelde hoogte van
het niveau van de Noordzee.

De auteur meet het huidige waterpeil.
Het water op peil houden

N.A.P. steen aan het Galgewater

Hoogheemraadschap Rijnland
Van oudsher is het Waterschap Rijnland verantwoordelijk
voor de waterhouding in de omgeving van Leiden en hield
het z’n eigen peil er op na. In 1829 werd bij ministerieel besluit het A.P. als algemeen vergelijkingsvlak voorgeschreven,
in 1875 kwam de omschrijving N.A.P. daarvoor in de plaats.
Hieruit kunnen we dus afleiden dat de steen aan het Galgewater van na dat jaar moet zijn.
Bekend is in ieder geval dat vanaf 1908 de beheerder van
de Stadstimmerwerf als taak kreeg om dagelijks de waterhoogte van het Galgewater te meten. Hij gebruikte daarvoor
dus de N.A.P. steen waarbij vanaf de bovenkant van de steen
tot aan de waterspiegel gemeten werd. Het resultaat gaf hij
door aan het Gemeenlandshuis aan de Breestraat waar van
oudsher het Hoogheemraadschap Rijnland zetelt.

Nadat in de 12de eeuw de monding van de Rijn bij Katwijk
was dichtgeslibd moest er een andere manier gevonden worden om het overtollig water kwijt te raken. Daarvoor werden
afwateringen naar het noorden gegraven zoals de Heimanswetering, de Does en de Zijl. Via het Leidsche Meer en het
oude Haarlemmermeer kon het water uit de veengebieden
rond Leiden via twee uitwateringssluizen geloosd worden op
het IJ en vanaf 1876 op het Noordzeekanaal. In de 19de eeuw
kwamen er nog uitwateringen bij Katwijk en Gouda. Op deze
vier plaatsen bouwde het hoogheemraadschap tussen 1850
en 1880 ook stoomgemalen om de afwatering te verbeteren.
Niet alleen in het stedelijk gebied was het van belang om
een zo vast mogelijk waterpeil te hebben. Voor bollenkwekers, tuinders en akkerbouwers was een stabiel boezemwaterpeil erg belangrijk.
Haarlemmermeerpolder was nog niet drooggelegd en
vormde met z’n omvangrijke oppervlakte een groot gevaar.
Daarbij kon het opgezweepte water ook steden als Leiden
en Amsterdam bedreigen. Vroege waterpeilingen in Leiden
laten dat duidelijk zien.
Vroege waterpeilmetingen
Stadsarchitect Salomon van der Pauw (1794-1869) ontwierp
voor de stad Leiden gebouwen en talloze bruggen. Van der
Pauw was onder andere geïnteresseerd in de verversing van
het oppervlaktewater in het stadscentrum van Leiden. Doorstroming van het grachtenwater was van groot belang omdat
in die tijd immers alle rioleringen (voor zover aanwezig) nog
uitkwamen op het oppervlakte water. Vanaf 1810 liet Van der
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Uit deze prent blijkt dat in 1947 de N.A.P. steen nog werd gebruikt.
Pauw over een periode van meer dan 50 jaar het waterpeil
in Leiden meten. Naar alle waarschijnlijkheid gebeurde dat
ook bij de Stadstimmerwerf waar zijn medewerkers immers
werkten. Opvallend is het grote verschil in het waterpeil dat
kon optreden, dat was maar liefst 1.45 meter! De hoogste
waterstand gemeten bedroeg +25 cm NAP. Als we die stand
nu afmeten op de N.A.P. steen dan zou het water meer dan
50 cm hoog op de weg staan!
De Waterwolf
Het Haarlemmermeer was hier de grootste boosdoener. Het
bestond oorspronkelijk uit drie aparte meren: het Leidse
meer, het Oude Haarlemmermeer en het meest noordelijke Spiering meer. De meren waren op natuurlijke wijze
ontstaan en door turfwinning langs de oever steeds groter
geworden. Als gevolg van stormen aan het eind van de 15de
eeuw sloeg het land, dat de meren van elkaar scheidde, weg
en ontstond er een groot Haarlemmermeer. Tijdens elke
storm verdween er meer land in de golven. Hele dorpen zijn
op die manier in het meer verdronken. In de volksmond
kreeg het meer de bijnaam de waterwolf. Opgestuwd water
zorgde ook in de stad Leiden voor veel overlast.

reiding werd het meer na 4 jaar pompen in 1852 een polder.
Door het gebruik van de stoomgemalen was het waterpeil
voor het boezemwater inmiddels beter te controleren, een
verschil in niveau van 35 cm was acceptabel. In de loop van
de jaren is de marge teruggebracht naar enkele centimeters
waarbij in de zomer een peil wordt nagestreefd van 0.61 m
beneden en in winter van 0.64 m beneden NAP in de zomer.
Meten is weten
Het is lang geleden dat de Galgewater NAP steen voor het
laatst voor een waterpeilmeting is gebruikt. Onopgemerkt
ligt zij aan het water, alleen inparkerende auto’s merken
haar soms op als ze te ver naar het water doorrijden.
Tijd om de steen weer in ere te herstellen! De auteur meet
op een mooie dag in augustus het waterpeil: o.67 m beneden NAP. Aan het waterniveau zal het niet liggen, maar het
lijkt erop dat de steen wat te hoog ligt. Het niveau zou in de
zomer immers 0.64 m moeten zijn.
Bronnen: Jaarboeken Hoogheemraadschap Rijnland,
Uitgave van de Historische Vereniging Oud Leiden en Internet. z

Met de komst van stoomgemalen werd het mogelijk om het
Haarlemmermeer droog te leggen. Na een degelijke voorbe-

Stadsarchitect Salomon van der Pauw (1794-1869) hield in Leiden
al vroeg de waterstanden bij. Hij ontwierp voor d’Oude Morsch de
kazerne bij de Morspoort (1823). Verder begeleidde hij de sloop
van de Lange Houte- of Pelikaansbrug (1817). Na een langdurige
periode zonder brug werd in 1983 op dezelfde plek een replica
gebouwd die de naam Rembrandtbrug kreeg.
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VLOOTSCHOUW, HIPPE EN OUDE AMBACHTEN EN HUTSPOT IN DE HAVEN
HISTORISCHE HAVEN, KORT GALGEWATER (BIJ MOLEN DE PUT)
Donderdag 3 oktober 2019 (10.00 – 20.00 uur)
Entree; gratis.
Laat je verrassen en kijk je ogen uit bij ambachten van vroeger en nu en geniet van de geur van gerookte vis tegen het
decor van historische schepen, versiert met vlaggen en feestelijk verlicht in de Historische Haven aan het Kort Galgewater. Loop langs de schepen en maak een praatje met de schippers, geniet van de muziek en sluit af met een Hutspot in de Haven.
Hippe en oude ambachten (11.00 – 17.00 uur)
Sinds jaar en dag is er op 3 oktober op het Kort Galgewater een ambachtenmarkt. Voor het eerst dit jaar zullen er,
naast de traditionele, ook ambachten anno ‘nu’ zijn. Zoals o.a. Emilia Designs, dat laat zien dat haken helemaal hot
is, toegepast in interieur en mode.
Maar natuurlijk wordt er nog steeds op klassieke wijze vis gerookt en zijn andere authentieke visserij- en scheepsambachten te bewonderen. Zo zal ook dit jaar weer de Historische Scheepstimmerwerf Klaas Hennepoel het ambacht
van scheepsbouwen laten zien. Molen de Put zal een bijdrage leveren door haar wieken feestelijk versierd te laten
draaien.
Muziek (13.30 – 17.30 uur)
In een historische haven horen de melancholische klanken van zeemansmuziek. De mannen van ‘Rumor di Mare’
zullen samen met en afgewisseld door de dames van ‘Er welt een traan’, de herinneringen weer levend maken.
GAELD’R, vernoemd naar de bezweringsformule die wordt uitgesproken bij genezing door een kruidenvrouwtje,
met een beetje theater maakt het muziekprogramma compleet.
Programma:
13.30 – 14.00 uur
14.00 – 14.30 uur
14.30 – 15.00 uur
15.00 – 15.30 uur

GAELD’R
Rumor di Mare
Er welt een Traan
GAELD’R

15.30 – 16.00 uur
16.00 – 16.30 uur
16.30 – 17.00 uur
17.00 – 17.30 uur

Rumor di Mare
Er welt een Traan
GAELD’R
Rumor di Mare /
Er welt een Traan

Hutspot in de Haven (18.00 – 20.00 uur)
Voor het eerst dit jaar wordt de jaarlijkse hutpotmaaltijd verzorgd door het restaurant dat met haar team van leerlingen van Praktijkschool Het Waterland de hutspotwedstrijd heeft gewonnen*.
Het winnende recept zal, op inschrijving, gelimiteerd geserveerd worden aan schippers, buurtbewoners en álle andere culinaire fijnproevers. Muzikaal omlijst door W8FF en andere muzikanten die er maar geen genoeg van krijgen.
*Ten tijde van het schrijven van deze kopij was de winnaar nog niet bekend.
Het evenement wordt georganiseerd door Stichting Historische Haven Leiden en buurtvereniging De Put in de Oude
Morsch. z
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In memoriam Nelleke Oosten - Schreurs
Nelleke en haar man Jarich kwamen
in 2003 in onze buurt wonen. Niet in
een huis maar op de prachtige klipper
‘Hoop op Behoud’ waarmee ze een
ligplaats kregen in de Historische
Haven aan het Kort Galgewater.
Nelleke volgde in haar jonge jaren de
kunstacademie, ontwikkelde zich als
vormgever met een voorliefde voor de
typografie. Ze werkte vanaf het schip
als zelfstandige met de passende bedrijfsnaam ‘Studio Vooronder’.
Al snel liet ze voor de buurt een
proeve zien van haar kwaliteiten. Ter

gelegenheid van het 20 jarig bestaan
van de Historische Haven verscheen
in 2004 het boekje ‘Scheepvaart in
Leiden’, de bewogen geschiedenis
van de Leidse binnenvaart en de ontwikkeling van de historische haven.
Nelleke verzorgde de opmaak. Het is
nog altijd een genot om het boekje
open te slaan: tekst, foto’s, onderschriften en kaders zijn zeer overzichtelijk ingedeeld. Nergens is er enige
twijfel over.
Tijdens de 3 oktoberfeesten van
2009 vierde de Historische Haven
Leiden haar 25 jarig bestaan. Voor dit
jubileum waren verjaardagskalenders

gemaakt waarvan Nelleke de opmaak
verzorgde. Zij zat die middag ook in
de kraam waar de kalenders, bier,
wijn en fris werden verkocht. Het ging
die middag steeds harder waaien,
zelfs zo hard dat de metalen lekplaat
van de bierpomp het luchtruim koos
en Nelleke aan het voorhoofd raakte.
Veel bloed, maar na een korte behandeling stond ze alweer achter de
kraam. Typisch Nelleke, wel afmaken
waar je aan begonnen bent.
Nelleke hield erg veel van kinderen.
Kwam je haar onderweg met kinderof wandelwagen tegen dan wilde ze
steevast het kleinkind bekijken en
volgde er een duidelijke diagnose
over het uiterlijk of gelijkenis.
Vanaf 2015 verzorgde Nelleke de
opmaak van de buurtkrant. Met
behoud van enkele oude vertrouwde
elementen ontwierp zij een nieuwe
eigentijdse omslag en lay-out. Als
eindredacteur was het bijzonder
aardig samenwerken. Met de kopij op
een memory stick ging ik om de drie
maanden bij haar langs. Buitengewoon snel had ze overzicht over het
materiaal, voor de details en wensen
had ze aan een half woord genoeg.
Het was altijd weer een spannend moment als na een paar dagen de ‘eerste
opmaak’ in de mailbox verscheen.
Toen Jarich in 2016 overleed liet dat
een grote leegte bij Nelleke achter. Zij
wilde liever aan de wal gaan wonen.
Het werd een huisje (zoals zij het zelf
noemde) in de Drie Octoberstraat, de
opmaak van de krant wilde ze graag
blijven doen. Toen ik vlak na haar
verhuizing aanbelde om de buurtkrant kopij te bespreken werd er niet
opengedaan. Later bleek dat ze met
ernstige klachten in het ziekenhuis
was opgenomen, een slechte diagnose volgde.
Met Nelleke hebben we een betrokken en lieve vrouw verloren. We
wensen haar kinderen en kleinkinderen sterkte met het verwerken van dit
verlies.
Namens de redactie van de buurtkrant,
Frits van der Mark
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Contactpersonen voor de buurt

Sociaal wijk team

tel: 14071,
optie 2
Servicepunt Woonomgeving tel: 14071
Servicepunt Bouw en wonen tel: 14071
Wijkagent Leiden Centrum
Willem van Egmond
Langegracht 11, 2312 NV Leiden
tel: 0900-8844
willem.van.egmond@politie.nl
tel: 06-50561410
Met klachten (bv. over hangjongeren,
geluidsoverlast, etc.) belt u met:
De politie
tel: 0900-8844
Horeca Klachtenlijn
tel: 071-5167015
Evenementen-klachtenlijn tel: 071-5661600
Reinigingspolitie
tel: 14071

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’.

Vragen, opmerkingenv of klachten over uw
woonomgeving?
Kijk op http://www.leiden.nl/woonomgeving.
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, Daphne Pohlman, Malou van Hintum, Frits van der Mark, Ben Zech
Eindredactie: Maaike Kiestra
Opmaak & Vormg. advert.: 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:
19 oktober 2019 z

Bestuur van de Vereniging ‘De Put in de Oude Morsch’
Ben Zech
Malou van Hintum
Nel Hansen
Hannie Huisman / bestuurslid
John Coenraad / bestuurslid

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

Het bestuur van de buurtvereniging vergadert regelmatig.
Iedereen is welkom om een vergadering bij te wonen.
Mail voor actuele data met Malou of Nel.
Lidmaatschap
Wilt u lid worden van de buurtvereniging?
Dit kan voor 7 euro per jaar.
U krijgt bij lidmaatschap een gratis drankje tijdens iedere buurtborrel. Meld je aan via info@deoudemorsch.nl
Rek: NL13 INGB 0006 2176 80. z

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

