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Van de

voorzitter
/ Ben Zech
Beste
buurtgenoten:
Pas nog een uitzonderlijk lange
periode van tropische hitte en
droogte. Met al in augustus de eerste herfststorm dan moeilijk voor
te stellen dat we nu de herfst alweer
induiken. Toch kan het zomaar zijn
dat we in oktober weer naar het
strand gaan om af te koelen, of juist
de verwarming hoger moeten zetten.
Grilligheid van het weer neemt duidelijk toe, net als de extremen. En
juist in de stad kan dat niet altijd
even leuk zijn. Leiden is meer versteend dan het gemiddelde in Nederlandse steden. Ook meer tuinen
liggen vol met tegels. Het wordt hier

Van de
bestuurstafel

/ Malou van Hintum
secretaris
Buurtvereniging
Je haalt er misschien je schouders
over op, maar het is niet niks: negen
buurtverenigingen – waaronder ook
De Put in de Oude Morsch – hebben
het contact met de gemeente opgeschort. Waarom? Omdat de gemeente wel luistert naar burgers, maar er
niets gebeurt met die input. Dat is alleen het geval bij heel marginale zaken. En dat is precies de reden waarom je er niet je schouders over moet
ophalen (als je dat al deed). Want
hee, wij zijn met z’n allen wél de bewoners van deze stad.
Ons als bewoners kan en mag je niet
negeren als je beleid ontwikkelt dat
forse gevolgen voor ons heeft. Denk
aan het verdwijnen van parkeerplaatsen, het kappen van bomen, het plannen van hoogbouw op plekken waar

dan heter, en hitte blijft langer hangen. Zelfs ’s nachts koelt het nauwelijks af. En regenwater kan moeilijker afgevoerd worden.
Het is bemoedigend dat in onze
buurt velen proberen iets te doen.
Zoals de grote nieuwe plantenbakken in de Narmstraat, meer geveltuintjes in de Morsstraat, en de
fraaie houten plantenbakken naast
de afvalcontainer in de 1e Binnenvestgracht. Mooi toch?
Want ieder (groot en klein) groen
helpt bij verkoeling, en waar groen
staat kan water de grond in. We zijn
ook blij dat de Gemeente niet meer
overal rigoreus alle “onkruid” (wat
is dat??) en grassprieten wegbrandt
waar het niet nodig is. En we hopen dus dat nog meer buurtgenoten
(ook studenten en anderen die
hier tijdelijk wonen…!) mee gaan
doen. Zo wordt de buurt er ook nog

dat niet past, vergunningen verlenen aan veel te grote horecagelegenheden en het vrij baan
geven aan beleggers om koophuizen voor de neus van bewoners weg te kapen. Al dat beleid
heeft invloed op onze kwaliteit
van wonen en leven in deze stad.
Logisch dus dat we daarover mogen
meepraten – zou je denken.
Onze voorzitter Ben Zech kan uit
jarenlange ervaring talloze voorbeelden geven van zogeheten participatietrajecten die – zo leerde de
realiteit daarna – vrijwel uitsluitend
het doel hadden om in de media te
kunnen zéggen dat er met burgers
was gesproken, en meer ook niet.
De burgemeester heeft inmiddels de
voorzitters van de buurtverenigingen
een brief gestuurd met de vraag het
contact te herstellen en in overleg
te treden met elkaar. Het antwoord
van de buurtverenigingen is er ook
al: zij stellen voor rond half oktober
met elkaar rond de tafel te gaan zitten. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van onze buurtvereniging
(28 sept, 20:00, bij BFF), kun je er Ben

eens nog mooier op!
Niet alleen grilligheid van het weer
wordt het nieuwe “normaal”, er is
meer. Corona waart nog altijd rond
en vergt aanpassingen waar we toch
vaak veel moeite mee hebben. Zeker
nu het langer duurt dan we hoopten
ontstaat ook een “nieuwe normaal”,
niet zo’n leuke maar waar we als ons
best blijven doen wel vanaf kunnen
komen. En er zijn andere grilligheden, van de Gemeente. Malou noemt
hieronder al wat, en verderop in deze
Buurtkrant meer hierover.
Maar er valt ook nog genoeg te
lachen. Zo klinkt het tenminste nog
in d’Oude Morsch, niet alleen een
mooie maar toch ook vrolijke buurt!
Goeie herfst toegwenst, blijf gezond!
Ben z

alles over vragen. Hij zit er bovenop
en middenin. Lees ook zijn uitgebreide stuk over deze kwestie op onze
website www.deoudemorsch.nl, onder het kopje ‘Van de voorzitter’ (geplaatst op 28 augustus).
Elders in deze buurtkrant staat een
stukje over het voorstel van de ChristenUnie (CU) om in Leiden zelfbewoningsplicht regel te maken: als je
een huis koopt, moet je er zelf gaan
wonen. De motie die het college aanspoort hier werk van te maken, is inmiddels door alle partijen – behalve
de VVD – gesteund. Het gaat hierbij
om een zelfbewoningsplicht voor
nieuwbouwhuizen.
Ik hoop jullie te zien op de Algemene
Ledenvergadering, maandag 28 sept,
20:00 bij BFF. Inloop vanaf 19:45 uur.
De agenda van deze vergadering vind
je op de website.
Malou van Hintum, secretaris
Buurtvereniging ‘De Put in de Oude
Morsch’, mvhintum@xs4all.nl z
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Morsstraat 29 en 31 door de eeuwen heen
/ Hannie Huisman

Een familie traditie, generatie op
generatie in verf.
Oorspronkelijk zijn de panden in
de Morsstraat 29 en 31 wevershuisjes met een halsgevel uit de 17de
eeuw. De voordeur kwam direct uit
op de achterliggende ruimte. Zoals
gebruikelijk was er geen gang of
hal, je viel gewoon met de deur in
huis. In het begin 20e eeuw zijn de
panden voorzien winkelpuien met
op 1e verdieping schuifvensters.

Foto: Hannie Huisman 2020

30 mei 1933 opent N. v. Groeningen
op no. 29 een bedrijf in verf, glas,
borstelwaren en poetsartikelen.
Op no. 31 had hij een schilder en
glasbedrijf. In de loop van de tijd
zetten opvolgende familieleden dit
bedrijf steeds voort. Lange tijd heeft
de verfwinkel op de Morsstraat gezeten. In 1972 zit de schilder en het
glasbedrijf Van Groeningen er nog
steeds. Er was altijd volop handel in
de Mors, maar toen parkeren niet

meer mogelijk was en het verkeer
in de wijk steeds meer belemmerd
werd, liep de klandizie te sterk achteruit. Zo besloten ze in 1984 om er
een winkel bij te openen op Zoeterwoudse weg. Daar gingen de zaken
zo goed het bedrijf in 2010 naar een
groter pand aan de Rooseveltstraat
verhuisde. Hier zit nu tot op heden
het bedrijf van Pablo van der Does en
zijn zus, zij vormen de 4 de generatie
die de Verfhand Nicolaas runnen en
hebben laten groeien tot het bedrijf
dat het tot heden is .

Advertentie Leidsch Dagblad
maart 1948

Advertentie Nieuwe Leidsche courant
31 december 1951
Nu verhuurt Pablo nummer 29, dat is
een winkeltje in brocante geworden
en nummer 31 is weer een woonhuis,
daar woont hij zelf met veel plezier
samen met zijn vrouw en drie kinderen. Pablo zegt dat hij er altijd zal
blijven wonen tot zijn laatste adem.
Want hij vind het een hele leuke wijk
zo midden in het centrum. z
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Klimaattips: Aflevering 3 – Water besparen
/ Eva Bartlema

Na een zomer als degene die we gehad hebben, is dit niet zomaar een tip. Het is van levensbelang.
In andere delen van het land waren de tekorten in de afgelopen jaren al merkbaar. In België was de waterdruk op
sommige plekken zelfs zo laag dat er helemaal geen water uit de kraan kwam. Je moet er niet aan denken wat er
zou gebeuren als op zo’n moment brand zou uitbreken.
In onze regio is het zo ver niet gekomen dit jaar. Er is gelukkig ook veel wat je zelf kunt doen om water te besparen.
•
•
•
•
•

Laat de kraan niet lopen tijdens activiteiten zoals tandenpoetsen of afwassen.
Zet een muziekje aan tijdens ‘t douchen; één liedje lang is genoeg!
Was je kleding minder vaak en was alleen als de trommel echt vol is.
Gebruik zoveel mogelijk de ‘kleine boodschap’-knop bij het doorspoelen van de wc
Zet een fles water in de koelkast.
Zo ben je niet geneigd om de kraan eerst even te laten doorlopen als je een slokje koud water wilt.
• Was je auto met een emmer sop, in plaats van een constante stroom water uit de tuinslang.
• Plaats een regenton op je tuin of balkon voor het bewateren van je plantjes.
Zoals geldt voor veel van de maatregelen die je kunt nemen om het milieu een handje te helpen, is het besparen van water ook goed voor jezelf. Je bespaart er geld mee en hoeft er (op de lange douche- of baddersessie na) geen comfort voor
in te leveren.
Met de herfst op de stoep zullen er zeker weer dagen zijn dat we de regen en kou vervloeken, maar laten we er (af en toe)
ook dankbaar voor zijn! z

Mijn favoriet: de boom die alles ziet
/ Frits van der Mark

glad en lichtgrijs tot donkergrijsgroen. Bij oude bomen is de dan donker geworden schors netvormig gegroefd. Op deze exemplaren vormen
de groeven de patronen van ogen die
kenmerkend zijn voor de Grauwe
abeel. Ze ontstaan door de littekens
van snoeiwonden en afgevallen takken. Merkwaardig is dat ze allemaal
precies de vorm van ogen hebben.

Mijn favoriete boom staat in de tuin
van Volkenkunde aan de westkant bij
de Morssingel. Als je er langs loopt,
kijkt de boom je met een groot oog
aan. Bij nadere inspectie blijken er
nog meer ogen op de stam te zitten.
Er staat een bordje bij de boom waarop te lezen is dat het om een grauwe

abeel gaat: een kruising van de witte
abeel met de ratelpopulier. De boom
komt voor in Klein-Azië, Zuid- en
Midden-Europa. In Nederland wordt
de boom al heel lang aangeplant.
De boom kan tot 35 m hoog worden
en vormt een dichte kroon met grillig
gevormde takken. De bast blijft lang

Heb je ook een favoriete buurtboom?
Laat het weten, dan zetten we het in
de volgende buurtkrant! z
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Buurtbewoners over de bijzondere band met hun huisdier
/ Daphne Pohlman

Wie:
kat Tropicana
Baasje:
Evelien
Huis:
Salvatorshof

Een kat die zelf aanklopt om naar
binnen gelaten te worden, vernoemd
is naar een zwembad, een eigen statieportret heeft, gek op mensen is
maar haar eigen “koninkrijk” binnen
het hofje goed beschermt. Genoeg
redenen om deze bijzondere buurtkat voor te stellen in deze rubriek.
Voor een kennismaking met Evelien
en Tropicana heb ik afgesproken in
hun knusse woning in het Salvatorshof. Achter de poort van Steenstraat
17 vergeet je meteen de drukte buiten
de poort en kom je terecht in een oase
van rust. Ik word enthousiast ontvangen door Evelien en door Tropicana,
die mij nieuwsgierig vanaf de bank
komt inspecteren. Gelukkig word ik
goedgekeurd en maakt ze me duidelijk dat ik haar mag of liever gezegd

“moet” aaien. Ik voel me vereerd,
maar begrijp even later dat ik me
geen illusies hoef te maken met deze
enthousiaste begroeting. “Dat doet ze
bij iedereen, ze is echt een allemansvriend. Als er vrienden op bezoek komen die ze nog niet kent, kruipt ze
meteen op schoot. Ze wil non-stop geaaid worden, wat ze duidelijk maakt
met een luid gemiauw bij een onderbreking”.

Dame op leeftijd met een zwembad
geschiedenis
Over de voorgeschiedenis van Tropicana is niet veel bekend, behalve
dat ze gevonden is bij zwembad De
Zijl. Ze is dan ook vernoemd naar een
zwembad, waarschijnlijk refererend
naar het Rotterdamse Tropicanabad
omdat een naam als “De Zijl” niet
echt een respectabele naam is voor
een kat.

Statieportret
Aan de muur in de woonkamer hangt
een statig portret van Tropicana waarin ze je - getransformeerd als een aristocratische dame uit de Renaissance
tijd - met een stoïcijnse en voorname
blik in de ogen aankijkt. Het is duidelijk dat Tropicana een belangrijke
plek inneemt in het leven van Evelien. Als je niet beter zou weten,zou
je denken dat de twee al heel lang
samen zijn. Dat is echter niet het geval.
Tropicana woont pas sinds september 2019 bij Evelien. “Hiervoor woonde ze bij hofjesgenoten die haar zo’n
anderhalf jaar geleden uit het asiel
hebben gehaald in verband met muizenoverlast. Toen zij gingen verhuizen en haar niet mee konden nemen,
heb ik haar in huis genomen”.

Ook is niet bekend hoe oud Tropicana exact is, maar ze is volgens Evelien “getaxeerd” op ongeveer 14 jaar.
Hoewel haar jeugdige uitstraling en
ranke figuur niet doet vermoeden dat
Tropicana een dame op leeftijd is, is
dit volgens Evelien wel te merken. “Ze
doet veel middagdutjes en kruipt elke
avond al vroeg in haar mandje. Overdag heeft ze een vast ritueel: eten, een
korte hofjeswandeling, eten en weer
slapen. Na elke wandeling verwacht
ze dat ik haar eten heb bijgevuld.
Daarnaast wekt ze me elke ochtend
om 08.30 uur met luid gemiauw om
haar bakje te vullen en de deur open
te doen voor de ochtendwandeling
- geloof me als ik zeg dat dit levende
luchtalarm de meest effectieve wekker is die ik ooit heb gehad!”
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Klop, miauw, klop, miauw
En zoals in de inleiding reeds is vermeld, gebruikt Tropicana de deurklopper om te laten weten dat ze binnen gelaten wilt worden. Als daarop
niet meteen wordt gereageerd wordt
een volgende keer luider geklopt begeleidend met snerpend gemiauw.
Ik kon me daar nauwelijks een voorstelling van maken en hoopte dat ik
dit tafereel met eigen ogen kon aanschouwen. Helaas had Tropicana
het tijdens mijn bezoek buiten teveel
naar haar zin en ging het live optreden aan mij voorbij.

Binnen het hofje woont namelijk nog
een (iets jongere) kat, Purrrdinant genaamd, die het regelmatig moet bekopen met een urenlange verbanning
in de boom midden in de tuin van het
hofje, wanneer hij daar door Tropicana in is gejaagd. “We moeten er dus
voor zorgen dat de katten niet tegelijk
naar buiten gaan en appen elkaar als
we ze naar buiten laten. Maar met
mooi weer, waarbij de deuren openstaan, is dat niet altijd mogelijk. We
worden dan door hard kattengekrijs
gewaarschuwd dat we Purrrdinant
weer uit de boom moeten redden.”

aanbidster is. Bij ieder zonnestraaltje begeeft ze zich naar het gras in de
binnentuin, waar ze al zonnebadend
heerlijk geniet. Tussendoor gaat ze
gezellig buurten bij de hofjesgenoten
en springt ze bij iedereen naar binnen bij wie de (boven) deuren open
staan.“In de woonkamer is de vensterbank haar favoriete plek waar ze
achter de ramen geniet van de binnenkomende zonnenstralen en in
de winter van de warmte boven de
verwarming. Tussen de planten heb
ik één plekje vrijgelaten waar Tropi
precies tussen past.”

Tropicana’s koninkrijk
Een slimme en eigenzinnige kat, die
Tropicana, die ook luistert naar de
koosnaam “Tropi” . Maar ook een
ware overheerser binnen haar hofje,
waarbij andere dieren hun plaats dienen te kennen. Dit betreft gelukkig
ongenode gasten, zoals de muizen
waar Tropicana aanvankelijk voor
was gekomen. Maar ook haar eigen
soortgenoten moeten het ontgelden.

Gelukkig zijn er voor Tropicana binnen het hofje genoeg avonturen te
beleven en begeeft ze zich niet buiten
de poort naar de drukke Steenstraat.
Bovendien heeft de Poort geen deurklopper en is de deur te zwaar om binnen te zwiepen.

Goed team
Het is duidelijk dat Evelien en Tropicana dol zijn op elkaar en goed op elkaar zijn ingespeeld. “Als ik thuis zit
te werken, springt ze constant op tafel
en gaat ze pontificaal op mijn laptop
of schrift zitten. De enige manier om
dit te voorkomen is door haar mandje
op mijn bureau te leggen en haar - terwijl ze daar in ligt - constant te aaien.
Ik zeg wel eens ‘Tropi is de huisbaas
en ik haar huisgenoot’. Maar Tropi
en ik zijn echt een goed team. Als ik
door de week vroeg moet opstaan
maakt ze me wakker met haar gemiauw. Maar in het weekend laat ze
me uitslapen, ze volgt helemaal mijn
ritme.”

Zonnegodin
Tropicana doet haar naam ook ook
eer aan, omdat ze een echte zonne-

Dat Tropicana erg aan Evelien en
haar huis gehecht is, bleek tijdens
Evelien’s eerste vakantie sinds ze
Tropicana heeft. Tropicana was ondergebracht bij haar buren, maar
miste Evelien overduidelijk. “Ik
kreeg foto’s van een Tropicana al
kloppend en miauwend aan mijn
deur. Toen ik thuis kwam liep ze
meteen blij op me af.”
Mij wordt duidelijk dat een leven
zonder Evelien geen optie is voor
Tropicana. Maar dat is best een dingetje. Het Salvatorshof is namelijk
bestemd voor studenten en Evelien
zal er dus niet voor altijd kunnen wonen. “Ik weet dan niet hoe dat met
Tropi moet, een oude kat verhuizen
is best lastig”. Maar als ik de twee zo
zie denk ik dat daar wel een oplossing voor moet komen. Die twee horen gewoon bij elkaar! z
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“Maar je ziet er helemaal niet uit als een kunstenaar”
/ Ellen de Jong

De aanleiding
Een tijdje terug hadden we onze buurvrouw uitgenodigd voor een koffie bij
ons thuis, om wat dingen te regelen
betreffende het onderhoud van onze
huizen en ook om elkaar wat beter te
leren kennen. We vroegen elkaar onder meer wat we deden als werk, en
ik vertelde dat ik kunstenaar ben. Na
nog wat heen en weer geklets (het was
een gezellige en fijne ontmoeting) lieten we de buurvrouw uit. Na een korte
stilte, bij het openen van de voordeur
en het naar buiten gaan, liet de buurvrouw opeens vallen: “... maar je ziet
er helemaal niet uit als een kunstenaar”.
Ik vond en vind het nog steeds een
grappige opmerking, we hebben er
ook even om gelachen samen, maar
hij stemde ook tot nadenken. Moet
er aan je uiterlijk te zien zijn of je een
kunstenaar bent? Kun je überhaupt
aan iemands uiterlijk aflezen wat zijn
of haar beroep is? Of zijn karakter,

status, achtergrond, inkomen, noem
maar op ... ? Nee, natuurlijk niet, over
het algemeen verrassen we elkaar als
mens en als buurtbewoners gelukkig. Bovendien - om bij de kunsten te
blijven - als het antwoord ja zou zijn,
zou ik allang hebben geweten wie in
de buurt kunstenaar is, kunst maakt,
creatief is, dingen knutselt ... Maar
het is aan iemands uiterlijk alleen
niet af te zien, dus blijf ik in het ongewisse.
Toch zou ik ze graag willen ontmoeten, de mede-kunstenaars. Of beter
nog: hun werk willen zien! En hoe
leuk zou het zijn om dit te delen in de
buurtkrant, en te laten zien hoe deze
buurt kan inspireren tot het maken
van beeldende kunst.
De terloopse opmerking van mijn (inmiddels ex-) buurvrouw gaf mij dus
uiteindelijk de inspiratie voor deze
bijdrage in de buurtkrant, en voor hopelijk een serie hedendaags beeldend
werk van steeds wisselende makers
over en van onze wijk.

De uitnodiging
Graag nodig ik jullie, buurtgenoten,
uit tot het delen van een kunstwerk
over en van deze wijk. In beginsel
beeldende kunst, om de praktische
reden dat dat gemakkelijk te drukken is in de buurtkrant. Misschien
heb je al wat liggen - een spontane
schets die het waard is om te delen,
een idee waard om uit te voeren. Tekenen, schilderen, schetsen, boetseren, beeldhouwen, installeren, fotograferen, alles kan, als het maar een
artistieke expressie is, en niet louter
een document. Waarom deze laatste
opmerking? Omdat het bij een foto
soms lastig is onderscheid te maken
tussen een foto als louter registratie
en een foto als creatieve kunstuiting.
Ik ben geen kenner op dat gebied dus
deze selectie is vooralsnog intuïtief.
Wat voor voorwaarde stellen we aan
de kunstenaar? Geen. Iedereen (van
6 - 106 jaar) die het leuk vindt zich
creatief te uiten kan iets opsturen.
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Wikipedia zegt: “kunst is de bewuste
creatie van iets moois of betekenisvols met behulp van vaardigheid en
verbeelding.” We maken ook geen
onderscheid tussen een amateur en
een professional. Sowieso is in de
hedendaagse (beeldende) kunst dat

onderscheid geleidelijk vervaagd en
hoef je niet perse academisch te zijn
opgeleid om een kunstenaar te zijn.
Wat niet wil zeggen dat een autodidact niet op enig moment de behoefte kan voelen zich te verdiepen in zijn
vak. “Alleen volledige inzet voorkomt
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hobbyisme” (Mister Motley nr 28,
2011), dus als je iets maakt waar je je
best voor hebt gedaan en plezier aan
hebt beleefd is het goed. Over smaak
valt niet te wisten en we zijn als buurtkrant geen kunstcriticus maar enkel
benieuwd naar mooie leuke grappige
creatieve beelden geïnspireerd op
onze wijk.
Dat laatste is dus de enige voorwaarde: het werk moet gaan over of
geïnspireerd zijn op deze wijk. In
het verleden zijn er al veel schetsen/
tekeningen/schilderingen gemaakt
van en geïnspireerd door De Oude
Morsch. Op de voorpagina van deze
buurtkrant bijv. is de potloodschets
te zien van de vader van Fer Hansen.
En op de website van erfgoedleiden.
nl zijn tal van mooie prenten en tekeningen te zien van onze wijk.

Ellen de Jong - 2020 - 20x30cm - houtskool op papier

Zelf zal ik de spits afbijten, elders
in deze krant staat een tekening van
mijn hand. Als er zich nieuwe gegadigden melden geef ik het stokje van
harte door - laten we het een kunstestafette noemen - je bent van harte
uitgenodigd! z

English Page of Neighborhood Newspaper – Edition 95
/ Eva Bartlema

With autumn on our doorstep
we look back at a dry summer
with remarkable temperatures.
As the chairman of our neighborhood association points out on
the first page of this edition, that
was not the only noteworthy occurrence. All aspects of our lives have
been odd lately, thanks to the pandemic. Consequently events, such
as Leidens Ontzet, the Leiden Marathon and the annual neighborhood BBQ, have been cancelled.
Those who do not (yet) wish to look into
the future will enjoy the Hannie’s historic overview of Morsstraat nr 29 and
31, that goes back to the 17th century.
Another heartening story is the
one Daphne wrote about a cheeky
neighborhood cat called Tropicana. This 14 year old feline has learned to knock the door when she

wishes to enter and rules over her
Salvatorhof empire with a firm paw.
You can also take a stroll into the
museum garden to visit Frits’
favorite
neighborhood
tree.
It actually looks back at you!
And once you are outside, try to figure out which little detail our talented art-correspondent Ellen has
depicted in her intricate charcoal
drawing. Not only will she be sharing
more of her artwork with us in upcoming editions, she also invited other
neighborhood artists to share their
own pieces (drawings, etches, paintings, sculptures, photographs, etc).
Malou has made some valuable additions to this newspaper as well.
She interviewed local politicians
who are pushing a proposition to
enforce housebuyers to reside in
the properties they buy themselves.

In an additional piece Malou explains
a little about a car sharing initiative.
Information about the implementation of a similar idea in the Kaasmarkt area will be discussed at the
upcoming neighborhood association
meeting (ALV), to which you are all
invited. Information regarding the
abrupt breach in contact between the
neighborhood association and the
municipality will also be brought to
table. The meeting shall take place on
the 28th of September at BFF (on the
corner of Morsstraat and Kruisstraat),
with Corona-precautions in place.
The upcoming ALV shall be the first
meeting with our new treasurer,
Hugo Stegeman, in place. An interview with him, conducted by Daphne
at his beautifully renovated home, is
also to be found in this edition.
Stay safe and until next time! z
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Achter deze voordeur wonen Hugo Stegeman en Wietse van der Meij
/ Daphne Pohlman

binding weggehaald, daarna is het
hele huis goed geïsoleerd en is er een
warmtepomp geïnstalleerd. Dit alles
is een ideale combinatie met de vloerverwarming die is aangelegd, leer ik
van Hugo en Wietse. De leidingen in
de vloerverwarming doen namelijk
tevens dienst doen als koeling. “Echt
heerlijk, met hoge temperaturen
voelt het huis echt aan als een koelkast”. De laatste stap is om nog een
paar zonnepanelen te plaatsen.

Op de website van onze buurtvereniging hebben we al kennis mogen maken met Hugo Stegeman, die sinds 1
juli als nieuwe penningmeester verantwoordelijk is voor de financiën
van De Put in De Oude Morsch. Hugo
(31) en zijn vriend Wietse (23) zijn
sinds ongeveer een jaar de trotse eigenaren van het pand aan de Smidssteeg 3. Trots mogen ze zeker zijn op
het resultaat dat ze samen hebben
bereikt na een jaar lang hard werken
aan de verbouwing van hun huis. Het
resultaat is verbluffend en hun missie om dit pand te transformeren
tot een mooie en daarbij duurzame
woning is meer dan geslaagd. Sinds
eind december vorig jaar hebben ze
samen met hun twee katten Morpheus en Simba hun intrek genomen
in hun huis. Een goede reden om een
kijkje te nemen achter hun voordeur
en hun beter te leren kennen.
Metamorfose
Voor het interview word ik hartelijk
ontvangen door Wietse en Hugo en
krijg ik meteen een rondleiding in
hun huis. “Toen we dit huis kochten

was alles scheef en zat er geen badkamer in.” Op de plek in de woonkamer
waar nu een mooie moderne keuken
met kookeiland staat, was een kleine
ruimte van slechts één vierkante meter waarin zich een douche en toillet
bevond. “Je kon alleen zittend op het
toilet douchen.”
Alles in de woning is nieuw en perfect afgewerkt. Het is van buiten niet
voor te stellen hoe mooi en toch ruim
het huis oogt. Iedere meter is efficient benut. De smaakvolle inrichting,
een mooie pvc vloer die niet te onderscheiden is van een houten vloer,
de betonlook muren en de zichtbare
zwart geschilderde ventilatiebuizen
die een indusriële uitstaling geven,
maken het af.
Duurzaamheid
Hugo en Wietse hebben bij de verbouwing alles er uit gehaald en het
huis volledig nieuw opgebouwd. Belangrijk was om de woning zoveel
mogelijk te verduurzamen en zo snel
mogelijk een energieneutraal huis
te realiseren. Als eerste is de gasver-

Dichter bij het centrum
Voordat Hugo en Wietse hun intrek
namen in de Smiddsteeg woonden
ze net een half jaar samen in De Prinsenhoek, het nieuwbouwcomplex
naast de Groenoordhallen aan de
Willem de Zwijgerlaan. “We woonden er goed, met mooi uitzicht over
de stad. Maar we vonden het net iets
te ver van het centrum en we wilden
ook samen iets kopen. Het was de
bedoeling om een huis te zoeken dat
iets minder af was en waar we samen
iets van konden maken. Maar uiteindelijk hebben we dit huis gevonden
waar we echt alles nog aan moesten
doen”.
De verbouwing
“Behalve het plaatsen van de keuken, het stucwerk op de muren en
het tegelwerk, hebben we alles zelf
gedaan”. Ieder vrij moment hebben
Hugo en Wietse het afgelopen jaar
besteed aan het klussen in hun huis.
Ervaring met verbouwen hadden ze
niet echt, maar Hugo dacht dat Wietse wel wat kon. “Wel grappig, Hugo
dacht dit omdat hij mij een keer een
stopcontact heeft zien vastmaken. Ik
ben best handig en heb mijn vader
weleens geholpen met klussen maar
had geen idee of ik dit zou kunnen.”
Hugo en Wietse blijken natuurtalenten te zijn. Met behulp van youtubefimpjes en informatie op internet zijn
ze gewoon aan de slag gegaan. Vooral
het verwijderen van de bestaande betonnen vloer was een grote klus. “Die
moest er uit vanwege de vloerverwaming. We dachten dat de vloer maar
8 cm dik was bleek op sommige delen
wel 30 cm dik te zijn. Er ging uiteindelijk wel anderhalve container met
beton weg.”
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Een goede taakverdeling was wel belangrijk, met ieder een eigen project
zodat ze niet in elkaars vaarwater zouden komen. Zo was Hugo verantwoordelijk voor het uitzoekwerk, de watertoevoer, ventilatie en koelingen en
was Wietse onder andere verantwoordelijk voor de electra en het stucwerk
van het plafond.
Van dorp naar stad
Geboren in Amersfoort en opgegroeid
in Papendrecht ging Hugo op zijn 17e
voor zijn studie Werktuigbouwkunde
aan de HTS op kamers wonen in Rotterdam. Na zijn studie verhuisde hij
naar Hardinxveld-Giessendam. “Ik
dacht dat ik het leuk vond om weer
in een dorp te wonen, maar vond het
toch niets, nogal saai.” Na een half
jaar werken en wonen op Curacao
is hij, na een korte periode in Sliedrecht, terecht gekomen in Leiden. “Ik
was wel even klaar met kleine dorpjes
en wilde graag in een stad wonen. De
grotere steden zoals Rotterdam vond
ik dan weer niet zo leuk en Leiden
trok mij wel aan.”
Wietse is opgegroeid in Holwerd, een
klein dorpje ten Noorden van Friesland. Toen hij op zijn 19e in Amsterdam de opleiding Bakkerij & Patisserie ging volgen, is hij verhuisd naar
Noordwijk waar hij ging werken bij
Hotel Huis ter Duin. “Voordat ik naar
Leiden kwam, had ik nog nooit eerder
in een stad gewoond”.
Eindelijk tijd voor andere dingen
Toen Hugo en Wietse in December
hun intrek konden nemen in hun woning, waren ze wel een beetje klaar
met klussen. “We hebben twee maanden even helemaal niets gedaan en
de tijd genomen voor leuke dingen
en sociale contacten. We zagen onze
vrienden tijdens de verbouwing alleen als ze kwamen helpen. Het is wel

lekker dat we nu ‘s avonds even iets
voor ons zelf kunnen doen. Nu pakken we in het weekend af en toe een
klusje op.”
Penningmeester
Wat bracht Hugo er toe om zich aan
te melden als penningmeester voor
de buurtvereniging? “Het leek me
wel leuk. En ik doe dingen graag zelf.
Toen ik klaar was met mijn studie heb
ik een jaar mijn eigen consultancy bedrijfje gehad op het gebied van procestechnologie. Daarvoor deed ik ook
mijn eigen boekhouding zelf en vond
dat wel leuk.”
Techniek en keukenbrigade
Na een jaar zijn eigen bedrijf te hebben gerund, miste Hugo wel collega’s
om zich heen. Inmiddels werkt hij
al acht jaar in loondienst waarvan
de laatste drie jaar bij BAM Bouw en
Techniek. Hierbij is hij als manager
van een team van 75 man verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van kantoren, ziekenhuizen,
scholen en enkele laboratoria.
Wietse heeft na zijn opleiding Bakkerij & Patisserie bij diverse zaken
gewerkt, waaronder The Duchess,
een restaurant met een Michelinster
in Amsterdam. “Ik vond het heel leuk
maar wel erg heftig, met werkweken
van 60 uur, gebroken diensten en
dan nog de reistijd.” Nu werkt hij bij
“Bij Hem Eten & Drinken”, een klein
eetcafe in Den Haag waar hij naast
bedrijfsleider in de keuken overal inzetbaar is. “Ik zou wel graag in Leiden
willen werken en misschien uiteindelijk een eigen zaakje beginnen. Maar
daarvoor wil ik eerst de Leidse cultuur
en het bestaande horeca aanbod goed
leren kennen”.
Het leven buiten werken en klussen
Naast hun drukke baan en het klus-
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sen aan huis blijft er weinig tijd over
voor andere dingen. Koken doen ze
beiden graag in hun nieuwe keuken
met moderne apparatuur. “We zijn
ook zo blij met het grote werkblad en
de stoomoven. Daar kun je ook heerlijk sous-vide mee koken. En met het
kookeiland is het altijd gezellig met
gasten erbij”.
Verder vinden ze reizen heel leuk,
met name naar verre bestemmingen. “Voordat we het huis kochten,
hebben we samen rond gereisd in
Indonesië. We hebben onder andere
Jakarta, Java en Borneo bezocht en
hebben de reis afgesloten op Bali. Zo
indukwekkend, we hebben echt alles gezien. Wilde dieren tijdens een
jungletocht op Borneo en tempels op
Java. Dit jaar zijn we net voor de lock
down in Suriname geweest. Toen we
in Paramaribo aankwamen, hoorden
we op de radio dat het luchtruim zou
worden afgesloten. Gelukkig konden
we aan het eind van onze vakantie
weer net op tijd terug naar Nederland.” Voor de komende periode staat
een stedentrip naar Rome gepland
en gaat Hugo in september een master bedrijfskunde volgen aan de Uva
(Universiteit van Amsterdam).
Nooit meer weg
Op de vraag hoe het in deze buurt bevalt, zijn beiden het er over eens dat
dit de ideale plek is om te wonen.
“Het is centraal gelegen en heeft niet
dat hysterische van een grote stad.
Knus en een beetje kneuterig en dat
is nou juist het leuke. Tijdens de verbouwing hadden we meteen ook veel
aanspraak van mensen uit de buurt
die kwamen kijken. En het is ook
ideaal dat je hier alles bij de hand
hebt,van schoenmaker tot printer. En
’s nachts kun je bij de avondwinkel terecht als het bier op is. We gaan hier
nooit meer weg!” z
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Leidse CU pleit voor zelfbewoningsplicht
/ Malou van Hintum

Tussen al het coronanieuws in stond
deze zomer ook dit bericht in het
Leidsch Dagblad: ‘Wie in Leiden een
huis koopt, moet er ook gaan wonen.
Door dat verplicht te stellen, voorkomt de gemeente dat nog meer panden als beleggingsobjecten worden
opgekocht en vervolgens de verhuur
in gaan.’
Het is een voorstel van de Leidse
ChristenUnie (CU) dat de bedoeling
heeft starters meer kans op een woning te geven en woningen ook betaalbaarder te maken. Want: ‘Tegenwoordig moet je wel tweeverdiener zijn wil
je überhaupt een woning kunnen betalen,’ zeggen CU-gemeenteraadslid
Pieter Krol en CU-woordvoerder Stedelijke Ontwikkeling Pieter van der
Woerd.
Woningen worden niet zelden voor
de neus van woningzoekenden weggekaapt door beleggers die hun geld
liever in bakstenen steken dan op
een rekening laten staan waarop het
alleen maar geld kost. Geld dat geld
kóst? Jazeker. Zo gaat de ING voor rekeningen met een saldo van meer dan
2,5 ton een negatieve rente rekenen
van een half procent. Woonruimte
kopen en vervolgens verhuren is veel
slimmer, want dan maak je tenminste geld met je geld.
Verreweg de meeste woningzoekenden hebben met een totaal andere
situatie te maken: zij moeten de hypotheek van hun nieuwe woning opbrengen met hun reguliere inkomen.
Hun huis levert geen extra geld op,
maar de woonkosten gaan – logisch –
van hun inkomen af.
Als deze twee partijen tegen elkaar
moeten opbieden, is wel duidelijk wie
aan het kortste eind trekt. En zo komt
het dat ook in onze wijk talloze huizen in handen zijn gekomen van beleggers: van pandjesbazen die huizen
verbouwen tot appartementen of verkameren, of van ouders met overtollige tonnen die voor hun kind(eren)
plus vrienden een woonhuis verkameren tot een studentenhuis.

‘Eigenlijk gaat ons voorstel over de
vraag wat voor stad je wilt zijn,’ zeggen
Pieter & Pieter. ‘Hoe hou je het beste
de balans tussen bedeeld en minder
bedeeld, tussen jongeren en ouderen. Want die is nu helemaal scheef.
De woningmarkt is een heel aantrekkelijke markt geworden voor investeerders om lucratief woonruimte te
verhuren. Dat is niet goed voor woningzoekenden, maar ook niet voor
het sociale weefsel in de buurt.’
Door de hoge huren wisselen woningen relatief snel van bewoners.
Bedenk bovendien dat betaalbaar
wonen een mensenrecht is. In 2018
stelde het College voor de Rechten
van de Mens dat onze overheid wat
dit betreft in gebreke blijft. Doordat
de huizenmarkt voor veel groepen in
de samenleving op slot zit, kunnen
bijvoorbeeld jongeren, mensen uit de
middenklasse en ouderen niet wonen
in een huis dat past bij hun sociale en
financiële situatie.
Intussen verplichten 18 gemeenten
huizenkopers nu al om zelf in hun
aangeschafte huis te gaan wonen, om
zo te voorkomen dat woningen een
beleggingsobject worden. Het gaat
hierbij om zelfbewoningsplicht voor
nieuwbouwhuizen. Een mogelijkheid
die wettelijk al langer bestaat, maar
die tot voor kort maar mondjesmaat
werd benut.
Donderdag 18 september heeft Pieter
Krol samen met PvdA, CDA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP en
Partij Sleutelstad het college in een
motie opgeroepen zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwhuizen ook in
Leiden te realiseren. Ook D66 heeft
voor de motie gestemd; alleen de VVD
stemde tegen. Uitvoering van deze
motie zou alvast een eerste stap in de
goede richting zijn.
Nu maar hopen dat op termijn huizenmelkers óók wordt verhinderd
om bestaande bouw voor de neus van
starters weg te kopen . z

Geen gezamenlijke
hutspot dit jaar
/ Eva Bartlema

& Esther Weidema
Helaas heeft de organisatie
‘3 oktober in de Historische Haven’,
in verband met de opgelegde maatregelen van het RIVM, besloten dat
de viering op 3 oktober as. niet door
gaat.
Jammer, maar een begrijpelijke
beslissing.
Wellicht zal er in het voorjaar van
volgend jaar wel ruimte zijn voor een
mooi evenement bij de opening van
het vaarseizoen. z
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Op de hoek van de Beestenmarkt, bij
de ingang van de Morsstraat, drijft de
planten en bloemenzaak van Cora en
Bert Onderwater. Een vertrouwd en
fleurig hoekje van onze wijk. Na vele
jaren is de zaak echter tegen de grenzen aan gelopen van wat er mogelijk
was met de beschikbare ruimte. Ook
leverde de centrale ligging van de locatie steeds vaker logistieke uitdagingen op.
Toen de mogelijkheid zich aandiende
om in de stadswal, tegen de Zijlpoort
aan, een ruimte te betrekken, hoefde
Cora en Bert niet lang na te denken.
Begin september hebben ze de deuren geopend van het nieuwe werkatelier, die ze ‘Stadstuin de Bloemenpoort’ hebben genoemd. Het atelier
is tevens een winkel en, alleen al vanwege de bijzondere locatie, zeer de
moeite waard om een bezoekje aan te
brengen.

Gelukkig betekent dit niet dat de
bloemenboot ophoudt te bestaan. In
tegendeel! Met het werkatelier elders,

Bloemenboot en Stadstuin
/ Eva Bartlema

is er meer ruimte voor de mooie boeketten. Ook blijven er planten in potten aangeboden worden voor binnen

en buiten. En daar kan onze wijk er
altijd meer van gebruiken! z

Thema Algemene Leden Vergadering: Autodelen
/ Malou van Hintum

Parkeergarage Morspoort gaat plaatsmaken voor woningen, en in De Oude
Morsch zal het aantal parkeerplaatsen verminderen. Ondanks dit vooruitzicht willen veel autobezitters wel
auto blijven rijden en hun auto ook in
de buurt kunnen parkeren. Maar hoe
dan?

speelt, hebben het autodeelproject
Auto Coöperatie Kaasmarkt opgezet.
Hun idee: door samen op een slimme
manier auto’s te delen, blijft autorijden voor iedereen mogelijk, is er altijd
een parkeerplek beschikbaar en ben je
goedkoper uit. Bovendien is het duurzamer dan in je eigen karretje rijden.

Bewoners uit de wijk Pancras-West,
waar een vergelijkbaar probleem

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van onze buurtvereniging op

maandag 28 september, zullen ze vertellen hoe je autodelen tot een succes
kunt maken. Want je moet natuurlijk
wel goede afspraken maken met elkaar.
Zie voor de agenda van de vergadering
onze website www.deoudemorsch.nl
Niet-leden zijn ook welkom! z
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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, Daphne
Pohlman, Malou van Hintum, Frits van der
Mark, Ellen de Jong, Ben Zech
Eindredactie: Eva Bartlema
Opmaak & Vormg. advert.: Albert Claproth
Oplage: 450 exemplaren
Frequentie: 4x per jaar
Verspreiding: De buurtkrant wordt 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 mail naar:
buurtkrant@deoudemorsch.nl.
De deadline voor de volgende buurtkrant is:
28 november 2020 z

Bestuur van de Vereniging ‘De Put in de Oude Morsch’
Ben Zech / voorzitter
voorzitter@deoudemorsch.nl
Malou van Hintum / secretaris
mvhintum@xs4all.nl
John Coenraad / bestuurslid
john.coenraad@tiscali.nl
Hugo Stegeman / penningmeester a.i. h.stegeman1@gmail.com

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

