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Van de

voorzitter
/ Ben Zech
Beste
buurtgenoten:
Grotere evenementen kunnen van
tijd tot tijd leuk zijn, of soms ook niet.
De vorige keren meldde ik al iets over
een nieuw evenementbeleid en b.v.
de plannen voor een Cultuurkwartier
waar ook delen van d’Oude Morsch in
zitten. En dat wij jullie op de hoogte
zouden houden van de ontwikkelingen. Er is nu een conceptnota “Evenementenbeleid 2020-25”.
Hierop heeft het Bestuur gereageerd.
De nota geeft aan dat we meer en grotere evenementen kunnen verwachten, ondermeer om grotere aantallen bezoekers naar Leiden te halen
die dan weer meer besteden zodat
ondernemers meer verdienen en de
stadseconomie versterkt wordt. Kern
van onze reactie: wij hebben zorgen
dat de binnenstad (en onze buurt)
een pretpark wordt wat gepaard gaat
met veel overlast voor bewoners.
Geluid is daar een belangrijk deel van.

Van de
bestuurstafel

/ Malou van Hintum
secretaris
Buurtvereniging
Vuurwerk
Dit jaar zal voor het eerst worden afgesloten zonder vuurwerk in onze
wijk. De gemeente heeft besloten
om vuurwerk afsteken binnen de singels te verbieden. In het bestuur waren de meningen hierover verdeeld.
Persoonlijk hoop ik dat bewoners in
aanliggende wijken de komende jaarwisseling niet extra veel overlast zullen krijgen van mensen die dan maar
dáár vuurwerk gaan afsteken. Veel
katten- en hondenbezitters zijn blij
met het gemeentelijke besluit. Ik ben
benieuwd of het ook gehandhaafd
kan worden. Wat dat betreft benijd
ik de politie niet, die zal vast nog op
weerstand stuiten.

Dit hebben we eerder al aangegeven,
met het verzoek de normen aan te
passen. In de nota heeft de Gemeente dit nog niet gedaan en handhaving
(ook voor andere vervelende zaken)
wordt niet gegarandeerd. Reden voor
ons om te stellen dat we de conceptnota niet kunnen accepteren.
We wachten op een reactie, net als andere buurtverenigingen met dezelfde
zienswijze. Maar het kan nog een
feest worden. Horeca en andere ondernemers reageerden ook, met een
zienswijze die lijnrecht tegenover de
onze staat. En dat niet alleen, zij stellen ook dat buurtverenigingen alleen
maar klagen, dat besturen vooral uit
“bejaarden” bestaan, en zij de opinies
van bewoners niet echt vertegenwoordigen. In eerste instantie sloegen een
paar van ons op tilt, met name over dat
“bejaarden”, ik bedoel maar, ik ben
pas (bijna) 70, maar “bejaard”?? In
tweede instantie moet ik echter toegeven dat we inderdaad ook veel klagen,
maar wie zou dat niet doen als je nachtenlang wakker wordt gehouden door
de feestherrie, het dronkenmansgelal
op straat, etc.?

Ecoglazen
Wat al wel een groot succes was, was het gebruik
van ecoglazen tijdens 2 en
3 oktober. Moesten we voorheen ’s avonds laat door
bergen plastic heen waden,
nu leek het wel schoon op
straat! Er lagen wat blikjes
en andere troep, maar wat een verschil! Heel fijn. Hopelijk zijn er voortaan ook standaard ecoglazen tijdens
Koningsdag, de Lakenfeesten en andere (grote) evenementen in de stad.
Stationsgebied
Ik had al eerder gemeld dat we graag
warmere contacten willen hebben
met onze buren. Inmiddels is het bestuur van de kersverse wijkvereniging
Stationsgebied bij ons langs geweest.
De herontwikkeling van het stationsgebied (ook wel bekend als het Maxwan-plan) heeft ook effecten op onze
wijk. Denk bijvoorbeeld aan de bouw
van een megabioscoop tegenover de
Lorenztorens (bij het station), iets
wat een hoop drukte met zich mee zal

En zeker als je dan geconfronteerd
wordt met plannen om meer van dit
soort evenementen te houden en –
zoals nu het geval is – het verzoek
van de horeca zowel de kermis als de
sluitingstijden van kroegen tot nog
later in de nacht op te schuiven. Met
het vooruitzicht dat zulke verzoeken
ook vast voor Koningsdag, de Lakenfeesten en meer zullen volgen. Reden
waarom we in ieder geval de leden
vroegen zelf ook hun zienswijze over
de sluitingstijden in te dienen, naast
die van het Bestuur. Want, tja, wij
hopen inderdaad de opinies van de
bewoners te vertegenwoordigen, en
we geloven dit ook zeker te doen,
maar het zou helpen als we (nog)
meer reacties binnen zouden krijgen
als we daarom vragen over zaken die
jullie echt allemaal aangaan. Een volgende zal dan zijn het “Programmaplan Binnenstad 2020-25”, met tal
van thema’s en veranderingen die de
leefbaarheid van de buurt beïnvloeden, ten goede en ten kwade.
Geniet van (de rest van) de herfst!
Ben z

brengen; het fietspad dat dwars door
de tuin van Museum Volkenkunde is
gepland en in onze wijk moet uitkomen (en dan? Waar kunnen ze vervolgens heen?); en de woningbouw op
de plek van de Morspoortgarage.
Penningmeester
We hebben afscheid genomen van
onze penningmeester Nel Hansen, die jarenlang in ons bestuur
actief is geweest. Ontzettend bedankt, Nel! Haar opvolger is Barbara
Lindemann, die penningmeester a.i.
is totdat de Algemene Ledenvergadering haar heeft benoemd. Welkom
Barbara, heel fijn dat je deze klus op
je wilt nemen! Dit gebeurde allemaal
vlak voor de deadline van deze krant.
In de volgende editie hoor je er meer
over.
Malou van Hintum, secretaris
buurtvereniging ‘De Put in de Oude
Morsch’
Wil je wat kwijt over de buurt, mail
me dan: mvhintum@xs4all.nl z

pagina 2 - 11 / 2019

Buurtkrant De Put in de Oude Morsch - 23e jaargang nr. 92

Morsstraat 26 door de jaren heen.
/ Hannie Huisman

Huidige pand Morsstraat 26, hoek
Smidsteeg is in 1894 gebouwd, hiervoor moest een oud pand, waar de
smederij van J. Schilthuyzen in had
gezeten, worden gesloopt. Het is een
gemeentelijk monument.

Leids Dagblad 1894,
aanbesteding nieuwbouw.

Leidse Courant, 1915,
A.C. van Duuren kapper.
Begin 20ste eeuw zat kapper A.C. van
Duuren in het pand. In 1914 wenst
de zijn klanten een Zalig Nieuwjaar.
Hierna komt er een geslacht vleeshouwers in werken en wonen, leden
van de familie Zwetsloot exploiteren
er jarenlang een paardenslagerij. Mei
1980 komt slager Cees Zwetsloot, op
50-jarige leeftijd, plotseling te overlijden. In de buurt had men veel respect
voor hem. Het was een hardwerkende
man, die nog zelf naar de veemarkt
ging. Paarden kopen, slachten en uitbenen, alles deed hij zelf. Beroemd
was zijn paardenworst, daar had hij
een speciaal recept voor. Op weg
naar zijn laatste rustplaats, trok een
indrukwekkende rouwstoet door de
Morsstraat, 4 karossen door glimmende blessen voortgetrokken.

Leids Dagblad, 1931,
C.J. Zwetsloot.

Foto 1972, Morsstraat 26, slagerswinkel met bovenwoning.

Leids Dagblad, 1950,
Gelukkig Nieuwjaar.
De weduwe zet zaak na zijn overlijden nog een tijdje voort, maar uiteindelijk doet zij in 1984 de slagerij over
aan een de familie Korst, die er een
scharrelslagerij begint. Zij zijn heel
gedreven maar helaas hun tijd te ver
vooruit. Ze redden het financieel niet.
Wanneer zij er in 1992 mee stoppen,
begint kleinzoon Nico Zwetsloot er
zelf weer een slagerij, alleen verkoopt
hij geen scharrelvlees meer. Dit heeft
niet lang mogen duren, begin 21ste
eeuw stopt Nico ermee.

Sindsdien hebben er veel verschillende restaurantjes in gezeten: Allereerst
Asia2go, dan een afhaalrestaurant
met Oosterse keuken., vervolgens
een Biologisch restaurant met Hollandse keuken ‘De Dikke Bil”, daarna
weer een afhaalrestaurant Giros van
Spiros en nog een Italiaan met Barzini Pizzabar. Nu zit Fujiyama 55, een
authentiek Ramenrestaurant er in,
een bezorgrestaurant met Japanse
keuken.
De tijden zijn veranderd! Waar vroeger door de jaren heen dezelfde
winkel in zat, wisselt het nu om de
haverklap. En overal waar je vroeger
gewoon je boodschappen kon doen
om de maaltijd te bereiden, kan je
het nu alleen nog maar kant en klare
maaltijden kopen.
Bijlagen uit de krantencollectie en
beeldbank van Erfgoed Leiden. z
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Straatpastoraat Leiden
/ Femke Post (ingezonden tekst)

Het straatpastoraat:
Leiden telt zo’n 400 daklozen. Mensen worden om zeer uiteenlopende
redenen dakloos. Soms door relationele of financiële problemen, door
verslavingen, psychische problemen
of simpelweg doordat ze pech hebben. Sommigen van hen verblijven
bij vrienden of familie, anderen op
straat of in de maatschappelijke
opvang van Stichting De Binnenvest.
Het straatpastoraat heeft als doel
geestelijke ondersteuning te bieden
aan dak- en thuislozen in en rondom
Leiden.
Mijn voornaamste taak als straatpastor is om aanwezig te zijn daar waar
het leven van dak- en thuislozen zich
afspeelt. Ik ben aanwezig in de daklozenopvang en op straat. Dan ben ik
beschikbaar om een gesprek te voeren. Deze gesprekken kunnen gaan

over het weer, over problemen waar
iemand mee zit en graag hulp bij zou
hebben of vragen over het doel van
het leven of de vraag om samen te
bidden. Ik ben er dus vooral voor de
geestelijke ondersteuning; het luisterend oor en de mogelijkheid om in
alle vrijheid het verhaal te vertellen.
Soms word ik gevraagd om mee te
gaan naar gesprekken bij bijvoorbeeld de gemeente of de politie. Ook
daarbij ben ik graag aanwezig om
waar mogelijk hulp te bieden.
Ook organiseert het straatpastoraat
een aantal activiteiten. Zo is er iedere
laatste zondag van de maand om 15
uur een viering in Diaconaal Centrum De Bakkerij. En wordt er jaarlijks een kerstdiner, een beautydag
en een boottocht georganiseerd.
Voor vragen of als u denkt dat een
dakloze die bij u in de buurt verblijft

geestelijke zorg zou kunnen gebruiken, kunt u mij bereiken via
pastor@straatpastoraatleiden.nl z

Overtollig verkeersbord
/ Hannie Huisman

deze gewijzigde verkeerssituatie bestaat nu al
een paar jaar, zou het bord (en de paal) nu niet
wegkunnen, zodat de voetgangers er beter door
kunnen?
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De 1e Binnenvestgracht: stukje bij beetje gedempt
/ Frits van der Mark

Het verhaal van het dempen van de
1e Binnenvestgracht is niet ‘recht
toe recht aan’. Het duurde 30 jaar
voordat al het water was verdwenen.
Hoge kosten, tegenstrijdige belangen en gebrek aan slagvaardigheid
van de Gemeente Leiden speelden
een rol. Het dempen van het toch
niet al te lange grachtje vond in vier
delen plaats, hieronder een korte
weergave van de geschiedenis.
Bij de stadsuitbreiding van 1611,
waar onze buurt onder valt, was
het vanzelfsprekend dat de vestingwal aan de binnenkant een smalle
gracht zou krijgen. Deze was vanuit
defensief oogpunt niet zo belangrijk maar zorgde er wel voor dat
de vestingwal vanaf de stadszijde
niet te betreden was. Het grachtje
diende ook als waterafvoer van de
vestingwal en verder hadden de
buurtbewoners de beschikking over
water om bijvoorbeeld een brand te
blussen. Nadat de vestingwal en de
stadspoorten hun functie verloren
vormde het water van veel grachten
een obstakel. Dit gold ook voor de
1e Binnenvestgracht die uiteindelijk
stukje bij beetje zou worden gedempt.
Morspoortkazerne
Ten behoeve van de bouw van de
Morspoortkazerne werd in 1824
de linkervleugel van de Stadstimmerwerf, waar de stadssteenhouwer
werkte en woonde, gesloopt. De
locatie van deze kazerne had alles
te maken met de functie die het
Pesthuis toen had. Het Pesthuis was
namelijk in gebruik als Huis van
Militaire Detentie en de soldaten
van de kazerne hadden tot taak de
gevangen te bewaken.
Als snel bleek de kazerne te klein,
maar uitbreiding was lastig omdat
de 1e Binnenvestgracht in de weg
lag. In 1854 volgde de aanbesteding van het dempen van de gracht
vanaf het Galgewater tot iets voorbij
de Morspoort. Ook de brug aan de
binnenzijde van de poort werd gesloopt. In de gedempte gracht werd
een gemetseld riool aangelegd dat

Plattegrond met 1e Binnenvestgracht uit 1870. Het deel vanaf de ingang van het ziekenhuis langs de Morspoort naar de Morssingel is nog niet gedempt en fungeert als open riool
40 cm breed en 60 cm hoog was.
Vervolgens werd over de gedempte
Binnenvestgracht heen de tweede
vleugel van de kazerne gebouwd, 35
meter lang en 11,5 meter breed. Het
nu als Wachtgebouw bekende deel
werd als nieuwe keuken ingericht
met vijf ‘gewone kookfornuizen met
ijzeren kookpotten’.
Om het overgebleven deel van de
1e Binnenvestgracht met het open

water van de Morssingel te verbinden werd even voorbij de Morspoort
een coupure van vier meter breed
en twee meter diep door de vestwal
gegraven.
Grachten en cholera
In 1866 kreeg Leiden te maken met
een zeer ernstige cholera-epidemie.
De toenmalige stadsarchitect
Schaap schreef een nota over de
mogelijkheden tot verbetering
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Het Academisch Ziekenhuis vlak voor de oplevering (circa 1870), ramen en deuren zijn nog niet geplaatst.
Rechts op de voorgrond loopt de uitmonding van het grachtje dat doorloopt tot aan de ingang van het ziekenhuis. Geheel rechts zijn
enkele huizen van de 1e Binnenvestgracht te zien (waaronder het huidige nummer 22), geheel links op de achtergrond een aantal
huizen aan de Morssingel.
van waterverversing en aanleg van
riolering. Daarin pleitte hij voor
de demping van een groot aantal
dwarsgrachten die namelijk veel
weghadden van ‘door verdunde beer
gevulde open riolen’. De Binnenvestgrachten stonden ook op de lijst
maar hadden niet de hoogste prioriteit. Toch zou de 1e Binnenvestgracht als eerste aan bod komen.
Dat had te maken met de bouw van
het nieuwe Academisch Ziekenhuis.
Academisch Ziekenhuis
Na zeer lange onderhandelingen
tussen de stad Leiden en het Rijk
werd besloten dat de twee molens
op de vestingwal tussen Morssingel en 1e Binnenvestgracht zouden
worden onteigend en gesloopt. Ook
zou de wal worden afgegraven en de
Morssingel worden versmald. Om
nog meer ruimte te creëren deden
de Curatoren van de Universiteit het
voorstel om de Binnenvestgracht
tussen de Steenstraat en de knik in
de gracht te dempen.
De Gemeente hoefde alleen maar
toe toestemmen, het Rijk zou
betalen. Het College van Fabricage
kwam met een dwingend advies: pak
direct de hele Binnenvestgracht van
de Morspoort tot dichtbij molen de
Valk aan. Als alleen het middelste
deel gedempt zou worden en van
een riool zou worden voorzien dan
zou met name in het deel tot aan de
Morspoort een stinkende modder-

kolk ontstaan. Niet erg wenselijk zo
dicht bij de ingang van een ziekenhuis! Vanwege de hoge kosten stemde de gemeenteraad ondanks het
duidelijke advies tegen de volledige
demping en werd alleen het deel
tussen de ingang van het ziekenhuis
tot aan de Steenstraat gedempt.
Overzicht demping 1e Binnenvestgracht
Galgewater tot en met Morsport 1854
Morspoort tot knik in de gracht 1884
Knik in de gracht tot Steenstraat 1867
Steenstraat tot molen de Valk
1883
Ziekenhuis fecaliën
In 1874 verscheen een rapport,
het Academisch Ziekenhuis was
nog maar net in gebruik genomen,
waarin stond: ‘Door afdamming,
uitmaling en doorstorting werd
beproefd de ten behoeve van het
nieuwe academische ziekenhuis
overwelfde Binnenvestgracht te verbeteren, het welk, althans tijdelijk
is gelukt. Toen de ingedreven takken, maten, manden, krengen enz.
verwijderd waren, schoten de riolen
van het ziekenhuis door; evenwel
zal het nemen van maatregelen tot
betere verwijdering van fecaliën uit
dit gebouw niet achterwege kunnen
blijven’.
De situatie herhaalde zich: het Rijk
bood aan om het stuk gracht van de
Morspoort tot aan de ingang van het
Ziekenhuis op eigen kosten te dempen en van een riool te voorzien. De

Gemeente wilde de riolering van
Kruisstraat en de rest van de buurt
grondig aanpakken en de lozing van
het rioolwater op het Galgewater
laten uitkomen. Het voorstel van het
Rijk was daarom niet echt aanlokkelijk. Bovendien was het zo dat het
Ziekenhuis de grote vervuiler voor
de Binnenvestgracht was, en de
nieuwe methode van fecaliën afvoer
was nog steeds niet was gerealiseerd. Dit duurde tot 1880 toen het
ziekenhuis een stoommachine in
gebruik nam die alle fecaliën via het
Binnenvestgrachtje richting Morssingel pompte. Pas in 1884 werd een
bestek vastgesteld voor ‘het dempen en rioleeren van het Binnenvestgrachtje langs de Morschpoort,
langs het Academisch Ziekenhuis’.
In 1882 was het de beurt aan het
meest oostelijke deel van de 1e
Binnenvestgracht (nu 2de Binnenvestgracht) om gedempt te worden.
Het laatste stukje gracht in onze
buurt was nu verdwenen en niets
herinnert meer aan wat nog steeds
‘gracht’ in de straatnaam heeft.
Op een paar plaatsten in Leiden is
nog wel een stukje Binnenvestgracht
te zien. Ik zal ze hier niet noemen.
Kijk op een plattegrond van onze
stad of ga er op uit en je zult ze vinden! z
Bronnen:
- Waterambacht Leiden, Piet de Baar
- Leiden met een luchtje, Cor Smit
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“Achter de voordeur bij Maaike Kiestra”
/ Eva Bartlema

Maaike Kiestra woont al sinds 1997
in de wijk en is in 2000 in haar huidige woning in de Kruisstraat komen
wonen. Ze woont er met haar man en
twee kinderen, waarvan de oudste afgelopen zomer is geslaagd voor haar
eindexamen.
Gedurende ons gesprek herhaalt
ze meermaals dat haar “Achter de
voordeur”-stuk echt niet zo lang
hoeft te worden, dat ik er heus niet
zoveel tijd aan hoef te besteden en
dat ze het liever een beetje algemeen
houdt. Ondertussen blijkt ze toch
veel te vertellen te hebben.
Het begin
Over haar geschiedenis als inwoonster van de Oude Morsch vertelt ze
het volgende:
Ik ben in 1997 in de wijk komen wonen.
Ik woonde hier eerst aan de overkant in
een bovenwoning in de Kruisstraat.
Ik zag toen deze huizen verschijnen,
waarbij ik eerst wel mijn bedenkingen
had. Ik zag drie verdiepingen verschijnen en dacht ‘hoeveel komt er nog
bovenop?’. Toen bleek dat de huizen
nog niet verkocht of verhuurd waren,
konden we ons aanmelden voor de
wachtlijst en in 2000 ben ik er met mijn
man ingetrokken.
Naast ons zitten ook nog steeds originele bewoners en de rest van het blok is
al meerdere keren gewisseld. We voelen
ons hier heel rijk, op zo’n mooie plek
in de binnenstad, met een tuintje er
achter.

Interieur en Entertainment
Sinds Maaike de functie van redactievoorzitter heeft opgepakt, vinden
de buurtkrant vergaderingen bij haar
thuis plaats. Haar interieur is een
gezellige mengelmoes van klassieke
houten meubelstukken -waarvan er
verschillende afkomstig zijn uit de
Universiteit Delft- en hippe Amerikaanse diner elementen, zoals een
jukebox en een grote roodwitte bank.
Als iedereen plaatsneemt op de bank
kan er een groot scherm worden uitgerold kunnen met een beamer films
en series worden afgespeeld. De tafelvoetbaltafel wordt vooral gebruikt
als er bezoek is. Ook staan er diverse
instrumenten in de kamer, zoals een
piano en een cello. Maaike zelf heeft
lange tijd dwarsfluit gespeeld en
heeft ook saxofoon lessen gehad.
Flora en Fauna
Met al dit vermaak in huis zou je
bijna gaan denken dat Maaike nooit
buiten komt, maar dan vergis je je! Ze
vertelt met minstens evenveel passie
over haar tuin, waar rozemarijn, lavendel en tijm in grote bossen groeit.
De twee grote bomen, een (geknotte)
krulwilg en een zomereik, bieden
beschutting voor zowel mens als dier.
Op de grote blauwe druiven komen
in het najaar zwermen spreeuwen
af. Deze verzamelen zich eerst in de
grote eik en doen zich dan van daaruit tegoed aan de zoete vruchten, die
tot op de eerste verdieping groeien.
Hoe de ramen er daarna uit zien, laat
zich raden.

Maaike beschrijft haar tuin zelf als
een “bostuin”:
Daarmee loop ik per ongeluk vooruit op
de klimaat maatregelen. Er wordt nu
immers gezegd dat je je tuin een beetje
met rust moet laten, zodat de insecten
er meer van kunnen profiteren. Dat
deed ik al die jaren al. Ik heb er planten in gezet die zich gewoon redden. Ik
haal af en toe wel wat eikspruiten weg
anders wordt het wel echt een bos.
De grote eik stamt af van een monumentale eik uit de tuin van mijn
ouders. We snoeien hem elk jaar tot hij
hoog genoeg is, zodat de buren met de
balkons daarachter er geen last van
krijgen. Die bomen kunnen een paar
honderd jaar oud worden. Als de zon er
doorheen schijnt, zie je van die lichtflikkeringen dat vind ik echt zo mooi!
Werk
Gedurende een periode dat Maaike
tussen banen in zat, werkte ze als
oproep-schipper bij Bootjes & Broodjes. Dankzij dit werk heeft ze veel
geleerd over de stad.
In het weekend doet ze dit nog steeds
graag, maar door de week heeft ze
er geen tijd meer voor. Sinds kort is
ze namelijk aan een nieuwe baan
begonnen in het onderwijs.
De lessen die ze leerde bij het rondvaren van toeristen bleken een goede
voorbereiding te zijn op haar nieuw
werk. Het vertellen van een verhaal
op een boeiende manier, blijkt haar
goed te liggen. Ze vindt het leuk om
ook vragen te krijgen waar ze het antwoord NIET op weet. Dat motiveert
haar om er dieper in te duiken en zo
steeds meer te leren (en te vertellen).
Kerst en Oud & Nieuw
Over de december periode vertelt
Maaike dat ze dit viert met familie en
vrienden. Hoewel de woonkamer al
gezellig vol is, verzekert ze me dat er
toch ook altijd plek blijkt te zijn voor
een kerstboom.
Als ik haar vraag naar haar goede
voornemens hoeft Maaike niet lang
na te denken: ze wil graag een (nog)
betere docent worden en zich hierin
blijven ontwikkelen. Dat gaat vast
lukken! z
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English Page of Neighborhood Newspaper – Edition 92
/ Eva Bartlema

In this final edition of 2019 we look
back at a successful Leidens Ontzet
celebration.
2-3 October 2019
The weather was fickle, providing
a variation of extremely wet downpours, slightly uncomfortable
drizzles and unexpectedly pleasant
spells of sunshine. Besides a possible
case of pneumonia here and there
the everchanging weather made for
beautiful views from the ferris wheel.
It was the first year that all the bars
in the city made use of so called “eco
cups”, for which festival goers payed
a 1 euro deposit. The cups could be
rinsed and refilled and at the end
of the day everybody could get back
their deposit, if they returned the
cup.
Those of you who have had the pleasure of witnessing Leidens Ontzet
in previous years will have noticed
the difference. The city was so much
cleaner, and in that sense the ecocups were an absolute success!
In our own neighborhood we enjoyed
the quaint harbor atmosphere, with
fittingly friendly music from several
male and female choirs. The hutspot
meal was prepared by Kitch&, that
had come up with the winning recipe
earlier in the year during a competition in which they were assisted by
local students.
Looking forward: Christmas & New
Year’s Eve
A proposal by local political parties

D66 and PvdD to stop decorating the
city with chopped spruce and fir trees
will be put into practice during this
year’s Christmas celebration. The
city will look into planting one or
more permanent trees on a central
place in the city and will furthermore
provide trees in large pots with roots,
so they can live on after the festivities.
Another law that has been put in
place will prohibit fireworks in the
historical center of town. How this
will be enforced is not yet clear but
local residents mostly applaud the
initiative, which has been a long time
in the making.
History – Hannie & Frits
The two articles in the edition by
Hannie Nieuwland and Frits van der
Mark provide historical context to
specific areas of the neighborhood.
As those of you who speak Dutch
may know the Dutch word “gracht”
means canal or moat. The reason
that many Dutch streets have that
very word incorporated in it, is because that is precisely what they used
to be: waterways.
Frits looked into the moment that
the 1e Binnenvestgracht was filled up
and turned into the street we know
today. The moat was dug in 1611,
when the city’s outer walls were put
up. In the course of the 19th century
the moat became an increasing nuisance as buildings wanted to expand
and other means of transportation
became more important. Several setbacks caused the completion of the

process to span almost thirty years,
ending in 1884.
Hannie’s piece zooms in on Morstraat 26, which she traced back to
1894, when it was a blacksmith.
The building was broken down and
rebuilt after which it functioned
as a barbershop followed by a long
history of butchers. In more recent
times the building has mostly been
in the hands of restaurants,
Fujiyama55 being the most current
(very successful) tenant.
Streetpastor
Femke Post introduces herself as the
neighborhood pastor. She mainly
works at the homeless shelter, de
Binnenvest, which lies just outside
our neighborhood. She describes the
type of problems the people in the
shelter deal with and what type of
help she can offer them.
She explains how one of the most
important parts of her role are to just
be present and available for whenever someone may feel they need support. Sometimes the conversations
she has are about nothing more than
the weather. The fact that she was
there at a moment that may otherwise have felt particularly anxious, lonesome or painful means the world.
She is also sometimes asked to be
present at conversation with police
or other official organizations.
If you have any questions for or about
the streetpastor, feel free to contact
her at:
pastor@straatpastoraatleiden.nl z
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Leidens Ontzet
/ Eva Bartlema
Hoewel de weersvoorspellingen weinig goeds beloofden, bleek de uitdrukking “na regen komt zonneschijn” tijdens
Leidens Ontzet meer dan eens te kloppen. De paraplu’s en regenjassen waren met enige regelmaat echt hard nodig,
maar er waren ook zeker momenten dat het aangenaam was. Deze afwisselingen leverden bovendien mooie luchten
op!
De donderwolken die vooraf boven het ecoglazen-plan hingen, dreven op de dag zelf ook rustig voorbij. Eigenlijk was
iedereen het er over eens dat de stad er nog nooit zo schoon had uit gezien op 4 oktober en dat daarmee het invoeren van
de ecoglazen al een succes was. Tot volgend jaar! z

De traditionele ambachtenmarkt, vond
in iets ingedikte vorm plaats, maar werd
nog altijd goed bezocht door mensen van
alle leeftijden.

De muziek werd verzorgd door zeeliedenkoor Rumor di Mare, vrouwenkoor Er
welt een Traan en het swingende Friese kwartet Gaeld’r.

Tijdens de hutspotmaaltijd werden de 130 fijnproevers vermaakt door de
stadstroubadours van W8FF.
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De hutspot maaltijd werd bereid en geserveerd door koks van Kitch&, die
samen met leerlingen van Praktijkschool het Waterland het winnende recept
hadden gecreeerd tijdens een wedstrijd eerder in het jaar. Met name de hutspot bitterballen werd enorm van gesmuld!

Kort Galgewater autovrij
/ Frits van der Mark
Voor het 3 oktober evenement gold voor het Kort Galgewater een parkeerverbod. Op 2 oktober bleek dit al heel effectief,
er was geen auto meer te bekennen. Ook het feest was nog niet begonnen zodat een prachtig lege kade overbleef. Het
‘Kort Galgewater autovrij’ ziet er geweldig uit! Misschien iets om over na te denken? z
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Sabri, het aangrijpende vluchtverhaal
van een Iraakse Koerd.
/ John Marks
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Op 11 november is bij uitgeverij de
Muze het boek Sabri, de vlucht van
een Iraakse Koerd die als kapper
overeind bleef verschenen. Het werd
die dag aangeboden aan burgemeester Lenferink van Leiden, stad van
vluchtelingen. Auteur is begin dit
jaar overleden buurtgenoot Geertrui
Marks-van Lakerveld, neerlandicus
en oud-conrector van het Stedelijk
Gymnasium Leiden. Ook Sabri is een
buurtgenoot met een kapperszaak op
de Steenstraat 23.
Sabri werd in 1973 geboren in een
dorpje in Iraaks Koerdistan. Nadat
Saddam Hoessein de boerderij van

zijn familie bij gifgasaanvallen had
vernietigd, raakte Sabri eind jaren
’80 zijdelings betrokken bij de bloedige burgeroorlog. Na verschillende
bedreigingen besloot hij in 1996 te
vluchten naar Europa. Hij vluchtte
naar Turkije. Van daar probeerde hij
naar West Europa te komen via Griekenland, Oekraïne en Italië. Steeds
werd hij gepakt en teruggestuurd
naar Turkije. Hij kreeg te maken met
onbetrouwbare smokkelaars, valse
paspoorten en mishandeling. Als
bootvluchteling sprong hij in doodsangst van boord om zwemmend de
kust te bereiken.
Pas twee jaar later, bij de zesde poging, bereikte hij Nederland. Negen
jaar leefde hij hier in onzekerheid
in verschillende asielzoekerscentra. Hij leerde Nederlands en volgde
een kappersopleiding, wat eigenlijk
niet mocht. Zijn opleiding betaalde
hij met zijn verdiensten als kapper.
In 2007 kreeg hij de felbegeerde verblijfsstatus. Sindsdien drijft hij in Leiden een goedlopende kapperszaak.

Een aangrijpend, soms gruwelijk,
vaak schokkend vluchtverhaal van
een doorzetter, die als kapper overeind bleef. Een verhaal ook, dat door
recente ontwikkelingen in de regio,
weer heel actueel is.
Het boek kost €10 en is verkrijgbaar
in de boekhandel, via www.uitgeverijdemuze.nl en bij kapsalon HipHaar,
Steenstraat 23. z

Kerstboom met wortels in Japan
/ Eva Bartlema

Eerder dit jaar sprak Sleutelstad FM
met Lianne Raat (PvdD raadslid) en
IJsbrand Olthof (D66 raadslid) over
een plan dat in de gemeenteraad besproken was om te stoppen met het
plaatsen van gezaagde kerstbomen,
die na kerst roemloos de versnipperaar in gaan.
Het voorgestelde alternatief zou
het plaatsen van (semi)permanente
kerstboom zijn of bomen die met
kluit worden geplaatst en verzorgd.
Zo blijven de bomen ook na de kerstperiode in leven en kan er ook gedurende de rest van het jaar van genoten
worden. Daarnaast zijn juist naaldbomen behulpzaam bij het verbeteren
van luchtkwaliteit, omdat deze relatief veel fijnstof uit de lucht halen.

Hoewel de locatie van de bomen nog
niet bekend is gemaakt, werd wel de
intentie uitgesproken om dit voor
komende kerst nog in orde te maken.
Kers(t) op de taart was het voorstel
om niet te kiezen voor een “afgezaagde” Nordmann spar. Door te kiezen
voor de exotische Tsuga sieboldii zou
de band tussen Leiden en Japan kunnen worden benadrukt en daarmee
ook plantenverzamelaar jonkheer
von Siebold in het zonnetje worden
gezet.
Leuke bijkomstigheid is dat het
Sieboldhuis, gevestigd aan het Rapenburg, dit jaar twintig jaar bestaat.
Over de huidige stand van zaken liet
Lianne Raat op 23-10-2019 weten:
“Onze motie hierover is aangenomen

door de raad. De wethouder moet
vervolgens aan de gang gaan met de
uitvoering van de motie. Wij weten
op dit moment niet hoe de zaken er
voor staan. Daarom gaan we de wethouder binnenkort om een update
vragen.”
Of het ook daadwerkelijk een Japanse boom wordt, staat nog niet geheel
vast. Partij voor de Dieren geeft aan
dat het sowieso gaat om een boom
die echt in de grond komt te staan en
niet in een plantenbak.
Belangrijke factoren die verder zullen meespelen zijn grondkwaliteit en
ruimte. Ook het voorkomen van schade aan gebouwen en stoepen door
wortelgroei wordt goed onderzocht.
Kortom, nog even afwachten dus! z
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Beste leden,
De Leidse horeca heeft de gemeente
gevraagd om de openingstijden tijdens 2 en 3 oktober met ingang van
2020 te verlengen met een halfuur.
Zo kunnen, aldus de ondernemers,
de ‘oplopende kosten voor het organiseren van evenementen’ worden
gecompenseerd. Op 2 oktober zou de
kermis voortaan sluiten om 2:30 uur,

en de cafés om 3:30 uur. Hoe het er
3 oktober uitziet is afhankelijk van de
vraag of die dag in het weekend valt of
niet.
Onze buurtvereniging heeft zich
samen met zeven andere buurt- en
wijkverenigingen in de binnenstad
uitgesproken tegen deze verlenging
van de openingstijden; zie hiervoor
ook de bijgevoegde brief.

Wijkverenigingen Binnenstad van Leiden
p/a Oude Rijn 88
2312 HH Leiden

Op de website van De Put in de Oude
Morsch vind je nog meer relevante
(nieuwe) berichten.
Beste groet,
Malou van Hintum
Secretaris Buurtverening De Put in
d’Oude Morsch

Leiden, 17 oktober 2019

Aan de burgemeester van Leiden
Drs. H.J.J. Lenferink
Stadhuisplein 1
Leiden
Betreft: sluitingstijden 2 en 3 oktober 2020
Hierbij ontvangt u een reactie van de gezamenlijke buurtverenigingen binnenstad naar aanleiding van het verzoek van
de Leidse horeca om de sluitingstijden van de horeca op 2 en 3 oktober en daarmee ook die van de Leidse kermis vanaf
het jaar 2020 te verlengen met een half uur.
Bewoners van de binnenstad van Leiden genieten op 2 en 3 oktober van de feestelijkheden rond de viering van Leidens
ontzet. Vanzelfsprekend is daar niets tegen. Voor een deel van de bewoners van de binnenstad gaat de viering van het
Leids ontzet echter een steeds grotere ergernis vormen. Dit heeft niet zozeer te maken met het feest op zich, maar wel met
het daarbij komend lawaai (cat. 3 wordt nog steeds bijna overal toegestaan), dat op talrijke plekken in de binnenstad tot in
de late uren voortgaat. Voor veel mensen, die op 3 of 4 oktober moeten werken betekent dit naast bijzonder veel hinder van
het lawaai ook een slechte nachtrust. Dit alles gaat voor sommigen zelfs zo ver dat, voor zover men zich dat kan veroorloven,
tijdens deze dagen een slaapplek elders wordt gezocht. Gezien het voorgaande is geen andere conclusie mogelijk dan dat
voor de bewoners van de binnenstad de uiterste grens van het acceptabele is bereikt.
De Leidse horeca wenst nu de openingstijden en daar mee ook de openingstijden van de kermis verder op te rekken.
Men vindt dit noodzakelijk om hiermee extra inkomsten te genereren in verband met de steeds maar oplopende kosten
(bijvoorbeeld door de invoering van ecoglazen) die de horeca zou maken bij de organisatie van de 2/3 oktober festiviteiten.
De horeca heeft echter op geen enkele wijze aangetoond dat dit mogelijke verlies van inkomsten gecompenseerd zou
kunnen worden door de sluitingstijden van alle festiviteiten met een half uur te verlengen.
Zo er sprake zou zijn van verlies, behoort dit naar ons oordeel tot het gangbare bedrijfsrisico. Een compensatie van mogelijk verlies mag echter in geen geval afgewenteld worden op de bewoners van de binnenstad, die toch al tot diep in de
nacht van 2 en 3 oktober de hierboven genoemde nadelige gevolgen van de festiviteiten ondervinden. Daarbij kan nog
aangetekend worden dat langer feesten onherroepelijk gaat leiden tot meer overlast van beschonken feestgangers.
Wij adviseren u dan ook dringend het verzoek van de Leidse horeca af te wijzen.
Met vriendelijke groet,
Arjan Dekker, voorzitter Hogewoerd en omgeving.
Jeroen Jansz, voorzitter Maredijkbuurt.
Aart Martin de Jong, voorzitter Pieters- & Academiewijk en Levendaal-West.
Foppe van Rees Vellinga, voorzitter Pancras-West.
Wiecher Steenge, voorzitter Noordvest Molenbuurt.
Nelleke van Varick, voorzitter Tussen de Rijnen.
Ben Zech, voorzitter De Put in de Oude Morsch.
Voor alle bovenstaanden,
Arthur Elias, voorzitter Maredorp-de Camp.
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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
Gosse Offringa 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 Maaike Kiestra,
mkiestra@xs4all.nl of mail naar
buurtkrant@deoudemorsch.nl.
De deadline voor de volgende buurtkrant is:
22 februari 2020 z

Bestuur van de Vereniging ‘De Put in de Oude Morsch’
Ben Zech
Malou van Hintum
Barbara Lindemann (a.i.)
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.
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

