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Van de

voorzitter
/ Ben Zech
Beste
buurtgenoten:
Dit bericht schrijf ik drie weken
voordat deze Buurtkrant bij jullie in
de brievenbus plofte. En natuurlijk
ruim voor het vuurwerkvrije (?) Oud
& Nieuw. Krijgen we een witte Kerst of
worden het nauwelijks koude, druilerige dagen?
Het is net als met corona eigenlijk. Zo
dachten we in de zomer dat het wel
de goeie kant op ging, en zo zitten we
weer in de misère van strakke regels
die tot weet-ik-veel-hoe-lang nodig
blijven, het dragen van mondkapjes
inclusief (en waar iedereen zich aan
houdt…toch.. toch…??!).
Dus ja, die feestdagen die gaan er voor
de meesten ook wel anders uitzien
dan anders, en niet veel leuker. Maar

Van de
bestuurstafel

/ Malou van Hintum

secretaris
Buurtvereniging
Het zijn rare tijden. COVID-19 zal
voorlopig onze levens blijven beheersen, ook als er straks een vaccin is.
Niet iedereen kan tegelijk worden
ingeënt, en bovendien weten we niet
hoe lang het vaccin werkzaam is. In
onze buurt is het stil. Ik hoorde dat
er meer mensen vallen over de opstaande rand op de Rembrandtbrug,
die voetgangers en fietsers van elkaar
moet scheiden. Er is zelfs al een keer
een ambulance aan te pas gekomen.
Of de noodzaak om 1,5 meter afstand
van elkaar te houden hierbij een rol
speelt, is niet bekend.
De Algemene Ledenvergadering op
maandag 28 september is via Zoom
gehouden. De goedgekeurde notulen van deze vergadering kun je op de

ik zeg voor de meesten; voor sommige anderen was het al niet zo leuk
– geen familie of vrienden waar je dit
mee kan vieren, inkomen kwijt en afhankelijk van de voedselbank zijn of
misschien wel dakloos zelfs. Het zal je
maar overkomen zijn.
Zo bekeken hebben de meesten het
ondanks alles dus zo slecht nog niet.
En met dat in het achterhoofd hoop ik
van harte dat die “meesten” ook wat
naar die “sommigen” om willen kijken, een keer die eenzame buur bellen
of iets aardigs geven, of die bedelaar
bij het station of de Morschpoort een
euro in zijn/haar handen drukken.
Want daar staat Kerst ook voor, net
als Oud & Nieuw. Het is de omkeer
van duister naar licht, waar je zelf de
kans hebt een beetje licht in het leven van die “sommigen” te brengen.
We praten vaak over hoe belangrijk
sociale coherentie in de buurt is en
hoe moeilijk het soms is die te handhaven of zelfs te versterken. Vaak zijn
het de simpele dingen die helpen. Die
website www.deoudemorsch.nl
vinden. Eén ding licht ik eruit,
omdat het de buurt nog leuker
en mooier kan maken: er komt
voor buurtbewoners een ‘aanmoedigingspremie’ voor vergroening van de buurt.

“sommigen” horen er toch immers
ook bij, of niet soms?
Er gebeurden ook goeie dingen in
d’Oude Morsch. De markt is wat dichterbij gekomen, wat toch ook wat gezelligheid brengt. En in elk geval is de
buurt door initiatieven van een paar
enthousiaste bewoners weer ietsje
groener geworden. We hopen dat anderen dit voorbeeld gaan volgen en
waar het bestuur best wel graag bij wil
helpen. Zie hieronder maar wat Malou
daarover schrijft.
Trouwens over Malou gesproken, het
is dan weer jammer dat zij ermee ophoudt als secretaris van het bestuur.
Ze heeft het niet zo lang gedaan maar
wel goed, en daar bedanken wij haar
voor.
En nu op naar 2021, met alles wat dat
jaar weer gaat brengen, voor iedereen
veel goeds en plezier hoop ik, dan
kunnen we de rest ook wel aan…
Ben z
je voor €0,50 een zakje zaden of een
plantje kopen. Alvast voor volgend
jaar ;) Het geld dat je daar uitgeeft,
wordt weer in de tuin geïnvesteerd.
Zo maken we samen de binnenstad
mooier!

Een bewoner kan 25% van de gemaakte kosten vergoed krijgen, tot een
maximum van €100 (per bewoner).
Voorlopig hebben we hiervoor €500
gereserveerd. Voorwaarden: (1) overleg van tevoren met je buren, mocht
de geplande vergroening buiten je eigen gevel uitsteken en (2) onderhoud
wat je aanlegt. Geveltuintjes mogen
van de gemeente Leiden maximaal
45 cm diep zijn. Huur je een huis, dan
moet de verhuurder toestemming geven voor zelfhechtende klimplanten,
of voor latwerk tegen de muur. Meer
informatie en tips vind je op www.gagoed.nl/uploads/geveltuin.pdf

Ten slotte. Ik neem per 1 januari 2021
afscheid als secretaris. Ik heb te weinig tijd om goed te doen wat volgens
mij goed gedaan moet worden. Ik
blijf wel actief voor de buurt, op twee
thema’s die ik voor ons als bewoners
van De Oude Morsch belangrijk vind:
de verkamering, en de mogelijkheid
om in de buurt deelauto’s te introduceren als oplossing voor de toekomstige parkeerproblemen. Want zelfs
als parkeren in de buurt voorbehouden zou blijven aan vergunninghouders, dan nog komen we na de sloop
van de Morspoortgarage parkeerplaatsen te kort. Jullie blijven van me
horen, en ik hoop ik ook van jullie!

Bij de Rembrandtuin (Rembrandtbrug oversteken en dan rechtsaf) kun

Malou van Hintum, mvhintum@
xs4all.nl, Narmstraat 20 z
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Morsstraat 30 in de jaren 50 van de twintigste eeuw
/ Hannie Huisman

In de Morsstraat vind je op nummer
30 een woonhuis uit de 17e eeuw met
tuitgevel en vensters uit de 19e eeuw.
Terecht is het dan ook een Gemeentelijk Monument.
In de jaren 50 van de vorige eeuw
woonde hier de familie Kamphues.
Ze waren met zijn achten: vader
Isaak, zijn vrouw en 6 kinderen. Via
via kwam ik één van die kinderen
- Ria Kamphues - op het spoor. Zij
heeft er tot haar 17e jaar gewoond.
Inmiddels is zij oma van drie kleinkinderen.
Ria herinnert zich haar oude woning
op nummer 30 nog goed. Haar familie woonde beneden. Boven woonde
een alleenstaande dame.
Er was een lange gang, een achterkamer en een voorkamer met een
alkoof er tussen. Er stond vaak water
in de gang dat haar moeder steeds
op moest dweilen. Boven de alkoof
was de trap naar de bovenverdieping.
Ze hadden geen badkamer en geen
keuken. In de achterkamer werd
gekookt op een gasstel dat op een
tafeltje stond. In het midden van de
kamer stond een tafel met stoelen.
Er was een schoorsteen met een potkachel. Als de kolen op waren, gooi-

de haar vader er hout
in om het warm te
houden. Als het hout
er niet goed in paste,
sloegen de vlammen
de kachel uit.
Ria sliep in de alkoof.
Haar ouders hadden
geen eigen slaapkamer, maar sliepen met
haar broertjes en zusjes in de voorkamer.
De kinderen lagen
om en om (hoofd/voeten) in bed. Dat werd
almaar lastiger toen ze
groter werden. Buiten
op de plaats was de
plee, die bestond uit
een hok met houten
plank en een gat er in.
Verder vertelde Ria dat
ze altijd met plezier
in de Morsstraat heeft
gewoond. Ze kon zich
nog veel bewoners en
winkeliers herinneren
van vroeger, zoals van
der Nat en Matze. Bij
slager Zwetsloot kreeg
ze nog wel eens een
lekker stukje paardenworst.

Morsstraat 30 met Ria voor de deur,
oktober 2020

Haar vader werkte in de haven van
Rotterdam als losser van de schepen,
die daar met goederen aankwamen.
Hij ging daar altijd op de brommer
naar toe.
Rond de kerstdagen stond er een
kerstboom met echte kaarsjes in de
achterkamer. De kamer was dan versierd met takken aan de muur.
De boom paste er maar net bij.
Het was heel gezellig, maar wel
behelpen, herinnert Ria zich.
Uiteindelijk heeft haar vader een
brief naar de koningin geschreven,
dat het zo toch echt niet langer kon.
Dat leidde ertoe dat ze een andere
woning aangeboden kregen. In de
strenge winter van 1963 is het gezin
verhuisd naar de Lusthoflaan. z
Mw. Kamphues met haar dochter Ria

Ria rechts met broer en vriendin links
met 3 oktober voor de deur
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Buurtgenoten doen hun kerstverhaal

/ Eva Bartlema

Marta
Sint Aagtenstraat

Monika Sykutera en Robert Lopez
Kruisstraat
Waar en met wie vieren jullie (normaal gesproken) kerst?
Meestal gaan we naar Polen waar Monika’s moeder woont.
Robert komt uit Catalonië, waar kerst minder belangrijk is.

Waar en met wie vier je (normaal gesproken) kerst?
Ik woon nu vier jaar in Nederland, maar kom oorspronkelijk
uit Noorwegen. Daar woont mijn hele famile.
Ik vier altijd kerst met mijn ouders en broer in Noorwegen.

Aan tafel
Een van de Poolse tradities is dat er twaalf gerechten worden
klaargemaakt. Mijn moeder maakt er tegenwoordig zeven.
Dat zijn allemaal redelijk kleine gerechten. Er wordt geen
vlees geserveerd, wel vis.

Aankleding en cadeaus
Noorse kerst heeft veel tradities. We hebben altijd een echte
kerstboom. Die tuigen we altijd op op de 23e, wat wij “klein
kerst” noemen. Onder de boom liggen cadeaus die we uitpakken op kerstavond.

Een andere traditie draait om het delen van ouwels. Twee
mensen pakken elk één kant van de ouwel en breken er tegelijk een stuk af. Op dat moment doe je ook een wens voor
elkaar.

Aan tafel
Wij eten altijd lamsribben.

In Catalonië worden op de 24e gamba’s gegeten. Op de 25e
is er een traditionele soep en wordt er uitgebreid gedineerd.
Op de 26e wordt het overgebleven eten van de dagen ervoor
verwerkt in canelones.

Tradities
De 23e is “klein kerst”, dan decoreren we de kerstboom. De
echte viering is op de 24e. De 25e, eerste kerstdag, is het een
rustdag. De tweede kerstdag is voor familiebezoek. We noemen elke dag tussen kerst en oud en nieuw de zoveelste kerstdag (tweede, derde, vierde, etc). Dat komt op Nederlanders
vaak vreemd over!
Kerst in 2020
Ik hoop dat er vluchten naar Noorwegen gaan dit jaar, zodat
ik daar kan zijn met de kerst. Ik heb mijn familie lang niet gezien vanwege COVID-19. Als alles goed gaat, ben ik dan voor
oud en nieuw terug in Nederland om dat te vieren met mijn
Nederlandse vriend. z
Ron van Zanten en Annalet Dirven
Narmstraat
Waar en met wie vieren jullie (normaal gesproken) kerst?
Mijn moeder woont in Brabant en omdat zij minder mobiel
is, vieren we het meestal daar, met onze kinderen en hun
partners erbij.
Aankleding en cadeaus
Er komt altijd een boom met een kerst stalletje eronder. We
hebben ook wel eens een volledig opgetuigde kerstboom
heen en weer gesleept tussen Leiden en Brabant om het de
ene kerstdag hier te hebben en de andere dag daar.
Cadeaus doen we met Sinterklaas.
Aan tafel
We hebben geen vaste tradities op het gebied van eten.
Ron probeert iets te verzinnen waarvoor hij niet te lang in de
keuken hoeft te staan op de avond zelf.
Tradities
Annalet vindt het heerlijk om rond kerst naar de kerk te
gaan. Ron heeft daar minder mee. Na de mis wordt er
beschuit met muisjes gegeten. Dat is een oude traditie bij
ons om te vieren dat het kindje is geboren.
Kerst in 2020
Een mis bijwonen zal dit jaar niet gaan. Er kan vanwege het
virus ook niet gezongen worden. En het zingen vindt Annalet juist het aller mooiste wat er is, dus dat is heel jammer.
Het familiebezoek gaan we dit jaar opsplitsen in verschillende bezoeken verspreid over de verschillende feestdagen. z

Tradities
De tafel wordt in Polen altijd opgedekt met één extra bord,
voor het geval er een onverwachte bezoeker komt. Ook wordt
er rond deze tijd veel aandacht besteed aan zorg voor eenzame mensen en daklozen.
In Catalonië vindt het echte feest plaats rond drie koningen;
op 6 januari. De avond ervoor wordt gevierd met cadeaus,
vergelijkbaar met pakjesavond. Ook is er een optocht voor de
kinderen.
Kerst in 2020
We hopen onze familie te kunnen zien, maar begrijpen ook
dat niet alles kan. z
Peter en Gea van der Born
Kort Galgewater appt complex
Waar en met wie vieren jullie (normaal gesproken) kerst?
Normaal gesproken vieren we het hier met familie. Pakweg
15 mensen op kerstavond. Op eerste en tweede kerstdag laten
we iedereen vrij.
Aankleding en cadeaus
Er is altijd een kerstboom (geen echte, daar kan Peter niet
tegen) en een guirlande met allerlei versieringen erin. Dat vinden de kinderen prachtig. We maken het altijd gezellig maar
niet met cadeautjes. Voor de kinderen komt er rond die tijd
soms wel een kleine financiële donatie. Dan kunnen ze iets
kopen wat ze echt willen hebben.
Aan tafel
We zetten de lange tafel van het balkon binnen en zetten iets
lekkers op tafel. Peter kookt altijd, maar de laatste jaren maken we het wel wat makkelijker hoor.
Kerst in 2020
Voor dit jaar hebben we het afgezegd. Dat vinden we heel jammer. Het kan gewoon niet met zoveel mensen.
Ze komen ook uit verschillende delen van het land.
We willen dat risico niet lopen. We maken er met zn tweeen
wel wat leuks van. Kerst CD-tje op. Dat doen we gewoon!
Onze kerstwens is een succesvol vaccin! We staan vooraan in
de rij, zodat we gauw weer met elkaar kunnen samen zijn. z
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Achter dc voordeur wonen ......
Sam Jongman en Huub Visser, Narmstraat 33
/ Daphne Pohlman

Burgerlijk natuurlijke buurt
Ook over de buurt zijn beiden enthousiast. “Burgerlijk natuurlijk”
beschrijft Sam de buurt waarmee hij
bedoelt dat het anders is dan de typische studentenbuurten die Leiden
kent. Huub vult aan: “We vinden het
vooral een mooie en knusse buurt.
We worden door iedereen vriendelijk
worden begroet, wat ons het gevoel
geeft van een warme buurt”.
Huub en Sam hebben ieder hun eigen (slaap)kamer maar delen samen
de woonkamer, keuken en badkamer.
“Overdag gaan we ieder vaak onze eigen gang maar ’s avonds eten we altijd samen. We koken zo’n beetje om
de beurt en als we daar echt geen zin
in hebben bestellen we ook wel eens
wat.”
Fascinatie voor het heelal
Inmiddels bestuderen Huub en Sam
al weer twee jaar het universum en alles wat daarmee te maken heeft. Sam:
“Ik heb de studie Sterrenkunde gekozen omdat ik altijd heel geïnteresseerd ben geweest in alles wat met het
heelal te maken heeft. Daarnaast vind
ik natuurkunde en wiskunde erg leuk
wat goed van pas komt aangezien
deze vakken een hele grote plaats innemen in de studie”.

Vanaf het moment dat ik met deze
rubriek ben begonnen - alweer sinds
2016 - ben ik me steeds meer gaan
verwonderen over de diverse samenstelling van onze buurt. Een mix van
bewoners met uiteenlopende achtergronden, nationaliteiten, leeftijden
en gezinssamenstelling. Naast de
mensen die hier al lange tijd (sommigen decennialang) wonen, is onze
buurt ook in trek bij jonge starters en
studenten. Met name deze verscheidenheid maakt onze buurt zo leuk en
interessant. Deze keer maken we kennis met de studenten Sam en Huub
die sinds begin september wonen aan
de Narmstraat 33.

Sam (21 jaar) en Huub (19 jaar) kennen elkaar van de middelbare school
in Haarlem waar ze bij elkaar in de
klas zaten. Ze kozen beiden voor de
studie Sterrenkunde in Leiden en wilden graag samen in hun studiestad
wonen. Toen ze dit huis aan de Narmstraat zagen twijfelden ze geen moment. “Het huis was in perfecte staat,
we hoefden er vrijwel niets meer aan
te doen. De enige taak was om (zo
goedkoop mogelijk) meubels aan te
schaffen. Een voordeel was dat een
deel van het meubilair door de vorige
eigenaar is achtergelaten”. Het pand
is gekocht door de ouders van Huub
van wie ze het nu huren.

Ook in zijn vrije tijd is Sam met zijn
fascinatie voor de sterrenhemel bezig. “Mijn vader en ik hebben dit jaar
een telescoop gekocht waar ik - als het
weer het toelaat - veel mee bezig ben,
onder andere met astrofotografie”.
Sam legt uit dat hij met een speciale
camera die op de telescoop wordt geschroefd foto’s maakt van verschillende planeten, zoals Mars, Jupiter
en Saturnus. “Maar ook van de maan
en af en toe zogenaamde ‘deep-sky’
objecten. Dit zijn bijvoorbeeld grote
kleurrijke gaswolken of zelfs andere
sterrenstelsels. Vooral in deze tijd
van het jaar waarin het vroeg donker
wordt, kun je hele mooie objecten in
de lucht waarnemen die je in de zomer niet kunt zien, bijvoorbeeld het
sterrenbeeld Orion”.
Na zijn bachelor is Sam waarschijn-

12 / 2020 - pagina 5

Buurtkrant De Put in de Oude Morsch - 24e jaargang nr. 96

lijk van plan om een Sterrenkundige
master doen. “En als alles dan nog
goed gaat en ik heb nog genoeg motivatie heb, zou ik ook nog wel een promotieonderzoek willen doen, maar
dat moet ik nog maar zien. Na mijn
studie zou ik wel graag het onderzoek
in willen”.
Huub wil graag meer de economische
kant op, bijvoorbeeld de consultancy.
“Ik hoop daarin mijn analytische vermogen te gebruiken die ik ontwikkeld heb tijdens mijn bachelor.”

Studeren tijdens de coronacrisis
Zoals voor de meeste studenten ziet
het studentenleven sinds de coronauitbraak er wel anders uit voor Huub
en Sam. In plaats van de leerzame en
interessante colleges op de faculteit
worden de dagen nu thuis doorgebracht achter de computer voor het
volgen van de online-lessen. “Het is
heel lastig om je te blijven motiveren om telkens achter dat scherm te
gaan zitten. Ook heel jammer is dat
het onderzoek dat we voor ons tweede
semester mochten doen in de Sterre-

wacht door corona in het water is gevallen.”
En ook het verenigingsleven, beiden
zijn lid van Minerva, staat nu op een
laag pitje.
Bijbanen en hobbies
Naast hun studie hebben Sam en
Huub beiden een baan bij hun familie. Sam werkt al vijf jaar in de slagerij van zijn achternicht en haar man
in Haarlem. “Naast het helpen van
klanten maak ik onder andere worstjes, schnitzels en burgers en mag ik
een beetje uitbenen. Erg leuk werk
waarvoor ik graag in de weekenden in
Haarlem ben.”
Huub werkt in Amsterdam op kantoor van het Nederlandse kledingmerk Goosecraft, het bedrijf van zijn
oom.
Verder zijn Huub en Sam behoorlijk
sportief. Huub kijkt en speelt graag
tennis en voetbal. Sam is vaak te vinden in de sportschool en beoefent al
een paar jaar golf en is bezig met het
verbeteren van zijn golfhandicap.
Sam speelt daarnaast gitaar en Huub
brengt zijn tijd graag door met vrienden. “Maar de grootste tijd gaat toch
wel uit naar mijn studie”, aldus Huub

Gevraagd per direct:
nieuwe secretaris van de buurtvereniging
Buurtvereniging De Put in de Oude Morsch
is per direct op zoek naar een nieuwe secretaris.
Als secretaris ben je verantwoordelijk voor het uitschrijven en notuleren van de bestuursvergaderingen en de jaarlijkse
ALV, het bijhouden van de binnengekomen post, het schrijven van de rubriek ‘Van de bestuurstafel’ voor de buurtkrant
(4x per jaar,) het schrijven van berichten voor de website (welke en hoeveel bepaal je zelf), en het opstellen van de jaarplanning van de buurtvereniging. Soms neem je deel aan bijeenkomsten met de gemeente of andere partners.
Het bestuur opereert als een team, en de leden geven én vragen elkaar feedback. De bestuursleden vergaderen eens
in de maand/twee maanden en maximaal 10 keer per jaar. Tussendoor is er levendig contact over de mail en via de
bestuursapp in WhatsApp.
Voor meer informatie kun je terecht bij de huidige secretaris, Malou van Hintum (mvhintum@xs4all.nl)
of bij voorzitter Ben Zech (bzech2003@yahoo.com). z
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Dierenverhalen uit de buurt
/ Daphne Pohlman

Wie:
Bugs
Baasjes:
Roos en
Nimrod

Lief, mooi maar pittig

Huis:
1e Binnenvestgracht
Velen zullen bij de naam Bugs denken
aan een van de meest bekendste en
oudste tekenfilmfiguren ter wereld,
Bugs Bunny. Vooral legendarisch is
zijn in een New Yorks accent gestelde
vraag: “What’s up doc?”. In deze aflevering maken we inderdaad kennis
met een konijn en wel een Hangoor
dwergkonijn. Zoals de naam al doet
vermoeden behoort dit ras tot de
kleinste konijn-soorten.
De Bugs in deze rubriek is een dametje van acht jaar oud en woont bij haar
baasjes Roos en haar vriend Nimrod op de 1e Binnenvestgracht. Daar
maakt ze prominent onderdeel uit van
het huishouden. Binnenshuis kan zij
zich heerlijk terugtrekken in haar ruime hok, of zeg maar gerust villa, met

wel Roos en Nimrod altijd huisdieren hebben gehad, waren zij eigenlijk niet van plan om een konijn te
nemen. Maar toen Roos op een dag
even ging kijken in een dierenwinkel
in Leiden zag zij daar Bugs zitten die
steeds maar op haar af bleef komen.
En tja, toen kon ze haar niet achterlaten en was ze verkocht.

beneden- en bovenverdieping.
Maar als Roos en Nimrod thuis zijn,
loopt ze liever los in huis of gaat ze
mee naar buiten. Roos: “Bugs vindt
het altijd leuk om met ons mee te
gaan. Dan zetten we voor de deur een
ren neer of gaat ze aan de riem. Zij
voorop, nieuwsgierig op onderzoek
uit, en wij er achteraan. En tussendoor rust ze graag even uit, languit
liggend op de straat. Want behalve
nieuwsgierig is ze ook best lui!”
Kijken, kijken en ....verkocht
Uit het verhaal van Roos wordt duidelijk dat Bugs haar heeft uitgekozen
en de eerste stap heeft gezet. Hoe-

Het is duidelijk dat Roos en Nimrod
dol zijn op hun Bugs. “Bugs is een
pracht van een beest met een heel
mooi karakter. Heel lief en sociaal en
als je haar kent kun je alles met haar
doen. Maar ze heeft ook wel echt haar
eigen willetje en gebruiksaanwijzing.
Zo beschouwt ze haar hok als haar
territorium en moet je haar daar met
rust laten. Als je dat niet doet, dan
kan ze nog wel eens flink in je vingers
bijten. Maar over het algemeen is ze
gek op aandacht en loopt ze vrijwel altijd los als we thuis zijn. Ze spingt dan
gelijk bij ons op de bank of verstopt
zich tussen de dekens om geaaid te
worden. Ze zorgt er dan voor dat je
door blijft aaien door even te bijten
als je daarmee stopt!
Ze kan ook heel druk en speels zijn en
gaat graag op onderzoek uit. Ze kan
de hele avond zoet zijn met van alles en nog wat, zoals een kartonnen
doos of een rolletje wc papier maar
laat daarbij tegelijk merken dat ze
er nog is. En als ze uitgespeeld is
ploft ze languit neer.”
Wederzijds geluk en gezelligheid
Hoewel konijnen het liefst samen
met soortgenoten leven heeft Bugs
het liefst het rijk voor haar alleen.
“Na meerdere mislukte pogingen
om haar te koppelen aan andere
konijntjes, zijn we daarmee gestopt. Ze was niet gediend van dit
gezelschap”. Maar gelukkig vermaakt Bugs zich uitermate goed
bij Roos en Nimrod en komt ze
geen enkele aandacht tekort. Maar
bovenal zorgt Bugs voor veel gezelligheid en geluk bij Roos en Nimrod! z
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Heimwee in de haven
/ Frits van der Mark

Vanaf de Blauwpoortsbrug op weg naar huis zag ik het liggen.
Een bekend schip waar ik heel, heel lang geleden een aantal
reizen op maakte. Ik was nog een broekie en liep stage op het
Lymnologisch Instituut in Nieuwersluis.
Het schip, de Dr. Ir. Block van Kuffeler van Rijkswaterstaat,
maakte over het IJsselmeer en de Randmeren iedere maand
de zogenaamde ‘zoutreis’.
Er was een ambtenaar aan boord die op gezette tijden met een
simpel apparaatje het zoutgehalte van het water mat. Van het
Instituut voeren een wetenschapper en ik (net van de middelbare school) mee. Wij deden wat meer ingewikkelde bepalingen om de biologische kwaliteit van het water te meten. We
gebruikten zelfs een radioactieve stof, maar dat mocht niemand weten.
Op maandag stapten we op in Den Oever en aan het eind van
de week gingen we ergens weer van boord. Iedere avond lag je
in een andere haven, we sliepen aan boord en kregen zakgeld
om op de wal te gaan eten.
En dan ligt na 50 jaar de Block om de hoek in het Galgewater.
Enige heimwee komt opzetten.

Eerste naam: Dr. Ir. De Blocq van Kuffeler
Bouwjaar 1957, bouwwerf Schouten, Muiden
Eerste eigenaar
Rijkswaterstaat dienst der Zuiderzeewerken in
Lelystad.
Kantonnier, ex-directievaartuig
In 1992 verkocht via Domeinen, sindsdien in
privébezit
Opgenomen in het Register Varend Erfgoed
Nederland

Buurtpuzzel

/ Ellen de Jong
20 Zijstraat v/h Kort Galgewater
22 Moeras
23 Leeftijd van La Plancha
25 Gevleugelde overlast
27 Sociëteit a/d 2e Binnenvestgracht
28 Slagerij/winkel van Abdales
Verticaal
1 Secretaris v/d buurtvereniging
3 Boom in Park de Put
5 Samen (Spaans)
6 De Watertuin
7 Visrestaurant
9 Turks gevuld broodje
10 Herenkapsalon
13 Biercafé

Horizontaal

12 Schip uit de Pilgrimstijd

2 Nieuw-Zeelandse Kano

15 Bootjes en ...

3 Entologie

17 Naam v/h Hoekhuis Narmstraat/

4 Brug naast Molen de Put

Kruisstraat

24 Surinaams (afhaal)eethuis

8 Voorzitter v/d buurtvereniging

18 Oude feesttent in de wijk

26 voornaam v/d wijkagent

11 Bioscoop

19 Winkel van Ton en Wim

29 ging niet door deze zomer

14 IJs van ...
16 Beer Food ...
21 Stadspark
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Gezichtsbedrog aan de Historische Haven
/ Ellen de Jong

Op de hoek van het Kort Galgewater
staat sinds afgelopen zomer een houten
kastje. Het heeft twee open schappen
met bovenin een bootje, daaronder een
stapeltje boeken en onderin een laatje
met daarop geschilderd het jaartal 1901.

Bescheiden vakvrouw
Heleen, psycholoog van beroep, is al
sinds enige tijd actief als hobbyschilder,
zoals ze zichzelf het liefst noemt. “Liever
wordt ik geen kunstenaar genoemd”,
vertelt ze, “ik vind dat geen recht doen

Gezichtsbedrog
Van een afstandje
zou je denken dat
iemand deze straathoek aan de Historische Haven heeft
willen
opfleuren
met leuk meubilair.
Pas van dichtbij zie
je dat het een schildering is op een
elektriciteitskastje.
De trompe-l’oeil (letterlijke betekenis:
‘bedrieg het oog’)
is prachtig gedaan.
De oppervlakte lijkt
echt van hout dat in
de glanslak is gezet,
compleet met houtnerven en noesten.
De schaduwpartijen
zijn zo realistisch
geschilderd dat het
lijkt of je zo in het
kastje kan grijpen
naar het rode zeilbootje, een boekje
van de stapel kan
pakken of de lade
kan opentrekken.
Het kastje is afgelopen zomer geschilderd door Heleen
Apers op verzoek
van de bewoners
van het hoekhuis,
Tine Vos en Peter van
Leijenhorst.
Tine vertelt dat er altijd wel een (elektriciteits)kastje op deze plek heeft gestaan,
dat vaak vol zat met stickers en lelijke
graffiti. Enige tijd geleden werd het kastje vervangen door een nieuwe dat binnen de kortste keren weer was beklad.
Toen Tine op zoek ging naar een manier
om het kastje te verfraaien, kwam ze via
een goede vriendin in contact met Heleen Apers.

huis aan de Lange Brug. Ook twee elektriciteitshuisjes aan het Kruitschip en
de Korevaarstraat werden omgetoverd
in respectievelijk een beukenhaag-metvogeltje en een boekenkastje. Ze deed
dit op eigen intitiatief, op eigen kosten,
en puur voor het plezier.
Recent heeft ze op verzoek van de gemeente gewerkt aan twee electriciteitshuisjes in het Ankerpark. Hoewel Helen
zichzelf amateurschilder noemt, zorgt ze wel
degelijk voor vakwerk.
De huisjes worden
eerst in de grondverf
gezet, dan beschilderd
met acrylverf en vervolgens in de buitenvernis gezet. Voor de
kunstwerken die ze
buiten schildert, zijn
de weersomstandigheden altijd belangrijk.
Als dat niet goed gaat,
hecht de verf niet goed.
Bij het werken in het
Ankerpark is haar dat
overkomen, waarop
Heleen de verflagen er
weer af moest schuren
en opnieuw moest begonnen. Werk van een
vakvrouw!
Hoek Kort Galgewater
Over het kastje aan het
Kort Galge
Ωwater hebben Heleen, Peter en Tine samen gebrainstormd.
Hoewel hun voorkeur
eerst uit ging naar een
klassiek boekenkastje,
werd uiteindelijk gekozen voor een origineler
ontwerp.

aan de focus en professionaliteit van
echte kunstenaars. Bovendien schilder
ik puur voor mijn eigen plezier en niet
voor anderen.”
Naast het schilderen op doek geniet Heleen van het mooi maken van de lelijke
plekken in de stad. Op 14 september jl
verscheen een interview met haar in het
Leidsch Dagblad. Daarin vertelde ze dat
het begon met de schildering van een
raam op de muur van een studenten-

De locatie van het
kastje aan de Historische Haven inspireerde
uiteindelijk tot het bootje. Het is een
bewust versimpelde versie van de (zeil)
schepen die er liggen. De boeken komen voort uit het oorspronkelijke idee.
De vermelding van het jaar ‘1901’ verwijst naar het jaartal waarop het aangrenzende hoekhuis is gebouwd.
Al met al hebben bewoners Tine en Peter, samen met Heleen, gezorgd voor
een leuke decoratie die eer doet aan de
plek in de wijk. z
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Kapper Jos stopt

/ Frits van der Mark

Van het voorjaar al direct bij het
begin van de pandemie ging
“Herenkapsalon Jos” op de 1e Binnenvestgracht dicht. Eerst maar
eens een vaccin zei Jos, dan zien we
wel verder. De vaste klantenkring
bleef achter, tussen hoop en vrees.
Die hoop was niet al te groot, Jos
knipte immers al meer dan 50 jaar! In
oktober hakte Jos de knoop door, hij
stopte permanent. Geen kapper meer
die ‘van mannen heren maakt’, zoals
al heel lang zijn advertentie in onze
buurtkrant het omschreef.
Jaren en jaren knipte Jos een vrijwel
vaste klantenkring. Op dinsdag zag
het er binnen vaak uit als een clubhuis voor senioren. Het was dan knippen zonder afspraak en de gezelligheid was voor de meesten de reden
om juist die dag langs te gaan.
In de zaak ontbrak de leesportefeuille
natuurlijk niet. Onze eigen buurtkrant lag er zij-aan-zij met de Playboy
en kon zich in een ruime belangstelling verheugen. Er was geen plek waar
de buurtkrant door zoveel mensen gelezen werd. Meerdere klanten wilden
de krant wel mee naar huis nemen.
Maar Jos was streng, meenemen kon
pas als de nieuwe was gearriveerd.
Een belangrijke hobby voor Jos was
het verzamelen van antiek en curiosa.
In de kapperszaak was dat goed te
zien: veel attributen die met het kappersvak te maken hebben waren er
uitgestald. De zaak is inmiddels leeggeruimd en het pand staat te koop.
We wensen Jos en zijn vriendin nog
een geweldige tijd toe, met hopelijk
binnenkort weer de mogelijkheid om
er op uit te gaan. Er valt nog één hoopvol bericht de melden. Er is een aspirant-koper voor het pand die er een
kapperszaak wil gaan beg innen…. z

Houd de website en de Facebook pagina
van de buurtvereniging in de gaten voor aankomende activiteiten
zoals borrels, vergaderingen en acties.
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De favoriete buurtboom van Tilla en Ben
/ Tilla en Ben Zech

ren te pesten, zich rotlachen om een
ieder in de buurt die ze weg wil jagen
of, veel erger, de kersen al opeten net
voor ze rijp zijn.
Duiven en halsbandparkieten zijn
de grootste schooiers, op de klauw
gevolgd door kauwtjes en kraaien.
De rest is aardig, merels, mussen,
koolmeesjes, winterkoninkjes, roodborstjes, die lusten geen kersen, wat
best wel stom is want die zijn toch lekkerder dan wat zij eten (want laten we
eerlijk zijn, spinnen, muggen en wormen, dat kan toch nooit gezond, laat
staan lekker zijn…?).

IAchter ons huis staat een kersenboom. Nou ja, eigenlijk in de tuin van
de buurvrouw en misschien zelfs ook
van de buren daar weer naast want
een echte afscheiding is niet te vinden.

kie buurt zien, van de 1e Binnenvestgracht en de Kruisstraat, en de Steenstraat tot aan de Narmstraat toe.

De meeuwen kijken alleen maar. Ze
zullen het wel niet meer snappen, zo
gewend zijn ze aan het eten van resten
patat en shwarma op straat. En de lokale ransuil ranst alleen maar (of hij
uilt, dat weten we ook nog steeds niet
want die gluiperd doet alles in het
donker).

Maar toch is het ook onze kersenboom. Hij moet zo’n 25 jaar oud zijn
en is zo scheef gegroeid dat het grootste deel van de kroon boven onze keuken hangt, met dikke takken recht
voor de ramen van onze slaap- en
zolderkamer. Dus het hangt er dan
maar vanaf hoe je het ziet – kijk je alleen naar waar ie geworteld is en waar
de onderstam is dan is ie van hunnie;
kijk je naar het mooiste gedeelte daarboven dan is ie toch echt grotendeels
van ons (lekker puh)…
Enfin, alsof het allemaal wat uitmaakt
van wie die is, de boom kan het in elk
geval duidelijk niks schelen. Want hij
laat z’n pracht net zo makkelijk aan
het hele ingesloten deel van dat stuk-

Die enkele ekster of vlaamse gaai
wil wel eens wat proberen maar zijn
verder ook wel aardig. Voor ons dan,
want zij proberen weer vogelnesten in
onze klimop leeg te halen wat zeker
niet als helpen-met-de-grote-schoonmaak bedoeld is.

En hij kan ook net zo goed van al die
verschillende vogels zijn die er zo vaak
in zitten, andere soorten weg probe-

Nou ja, voor ons is die boom een soort
seizoenenkalender – lente zien we beginnen als de al vlak voor de winter
gevormde knoppen zwellen en uitbarsten en het prachtige witte bloesem
verschijnt, zomer als de kersen voor
ons neus weggekaapt worden, herfst
als het blad op begint te krullen en
verkleurt en wij daarna weer moeten
vegen als ze afvallen, winter als vogels
chagerijnig klagen dat we te laat zijn
met ophangen van zakjes voer aan
de kale takken. Mooi om samen met
zo’n boom oud te worden… z
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English Page of Neighborhood Newspaper – Edition 96
/ Eva Bartlema

It’s hard to believe the year 2020 is
actually coming to an end. It was,
without a doubt, the oddest year of
the 21st century. Luckily, the neighborhood newspaper is here, with
heart warming stories and useful information to get you through the last
stretch.
Daphne was invited into the home
of Sam and Huub; two astrology
students living in the Narmstraat.
They enjoy living in de Oude Morsch
and describe the neighborhood as
having a small town feel. As first year
students they have had an unusual introduction to student life, due to the
pandemic. Aside from their studies,
both Sam and Huub work at companies run by family members; a butcher shop and a clothing company
respectively.
Another fun encounter for Daphne
was the one with neighborhood rabbit, named Bugs. This adventurous
8 years old hops around in the house
freely when owners Roos and Nimrod are home. On occasion she gets
to come outside, either in a pen or on
a leash. Friendly as Bugs is, she does
demand respect. She loves to cuddle,
but always on her terms and never
in the realm of her two story rabbit
palace.
Frits brings us the news that our
neighborhood barber, kapper Jos,
will be closing its doors after 50 years
of turning scruffy men into handso-

Kunstestafette #1
/ Ellen de Jong

me gents. The business will be sold,
possibly to a new hairdresser.

attached to the asked a local artist to
make the design.

In his second addition to this edition,
Frits takes us down memory lane, reminiscing about a trip he made on a
boat called the Dr IR Block van Kuffele. By chance, this very boat popped
up in our own neighborhood harbor
so many years later. As a member of
the local sailorman’s choir, Frits is
not unfamiliar with that melancholy
sting. In this case, it was a sweet memory and a pleasant surprise.

In her art-relay segment, Ellen introduces us to local photographer
Menso, who does not only post artsy
pictures of his cat on instagram,
but combines paper cut outs and
abstract photography in his professional photography.

In a response to Frits’ article on his
favorite neighborhood tree, our own
neighborhood association’s president Ben Zech sent in a tribute to his
own fave. Alas, the tree in question is
not visible from the street. The three
story high cherry tree brings Ben joy
in every season, particularly in spring
(blossom) and summer (fruit). That
the trees’ riches need to be shared
with an abundance of birds and insects is a plus!
Our valued art expert and storyteller, Ellen, takes us on a stroll
through the neighborhood encouraging us to look at the small electricity box, situated on the corner of the
Kort Galgewater harbor area. Instead
of a grey iron box, covered in stickers
and graffiti, the mundane object has
been transformed into a sweet little
cupboard, containing a model ship
and some books. Tine Vos and Peter
van Leijenhorst who live in the house

Hannie’s historic series on the buildings in the Morsstraat, has landed on nr 30. This 17th century
home was built as a typical weaver’s
home, of which Leiden has so many.
Hannie was able to get in contact with
Ria Kamphues, who lived there until
the fifties. Ria gives an interesting
insight in how it was to live in these
simple little cottages, before they
were well isolated and equipped with
central heating systems.
A collection of quotes from neighbors describing the different Christmas traditions can also be found in
this edition. That this year’s celebration will be different seems to be
a common fact for everyone.
A summary of the neighborhood association meeting (ALV) that was held
on the 28th of September through
Zoom, will be made available on the
website www.deoudemorsch.nl (in
Dutch). A point that Malou highlights
on the first page is a fund that has
been made available by the neighborhood association z

In navolging van het artikel “Maar je ziet er helemaal niet uit als
een kunstenaar” (buurtkrant nr. 95) is dit de (nieuwe) rubriek waar
bewoners van De Oude Morsch hun creatieve kijk op de wijk kunnen laten zien.
Menso woont op de 1e Binnenvestgracht en kijkt vanaf zijn balkon
uit op Park en Molen de Put.
Hiro, zijn kat, poseert en Menso maakt daar origineel uitgesneden
en grappige foto’s van, die hij post op Insta.
Naast deze ‘hobby’ maakt Menso ook prachtig verstilde (foto)grafische kunst, die te zien is op zijn websi-te en tijdens de jaarlijkse
Kunstroute. z

Hiro

Foto: Menso van Reij
Insta: hiro_furrymoto
Website: www.mensovanreij.nl
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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:
6 maart 2021 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 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: NL71 TRIO 0320 0991 48. 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

