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Van de
voorzitter
(en de
bestuurstafel)

/ Ben Zech

Beste buurtgenoten:
Blijft boeien, het weer bedoel ik,
eerst zitten we midden in de winter bij 20 graden buiten in het zonnetje, een week later hebben we
sneeuw- en ijspret. De afgelopen
dagen kregen we al de eerste echte
storm van het jaar over ons heen, en
nu lijkt alles weer een even normaal.
Het zou mooi geweest zijn als we dat
van die corona ellende ook al konden zeggen maar net als de echte zomer zit dat er nog even niet in, reden
waarom Daphne Pohl hier verderop
in de Buurtkrant er nog wat over
schrijft. Wat best wel aansluit op wat
mensen die de buurtenquête uit de
vorige Buurtkrant hebben ingevuld
zeggen: een mooie buurt met een gezellige mix van mensen die ook fijne
buren zijn. Wat ook in deze lastige
coronatijd wel gebleken is. En niet
alleen omdat mensen elkaar meer
helpen als dat nodig is maar ook
omdat uit de enquête bleek dat men
graag de kleine winkeliers, kappers
en horeca uit onze eigen buurt meer
wil steunen want die horen er ook
bij en zijn deel van de gezelligheid.
Net als de vele studenten die hier
wonen trouwens. Van hen werd

ook gezegd dat ze weliswaar vooral
’s avonds en ’s nachts soms wat al
te luidruchtig zijn, ze evengoed wel
aanspreekbaar blijven. Ik hoop dat
het in de toekomst (na de lockdown)
verder gaat en dat we hen veel meer
bij de buurt kunnen betrekken, dat
ze ook naar buurtborrels komen,
meedoen met de buurtbarbeque, een
geveltuintje bij hun studentenhuis
aanleggen, en we op straat gewoon regelmatig een praatje kunnen maken.
Hetzelfde hoop ik van al die buurtgenoten die zich vanuit andere
landen tussen ons gevestigd hebben want vergis je niet, in d’Oude
Morsch zijn zij toch zo’n kleine 40%
van de bewoners! En dat zo’n “verhuizing” voor hen niet altijd even
makkelijk is, illustreert ook het
artikel over “de paalzitter”. Onze gastvrijheid is dan des te belangrijker.
Er was nog meer uit de enquête te
concluderen. We wllen meer groen,
dus nog maar een keer: het Bestuur
heeft voor 2021 wat geld voor subsidies als je een goed plan hebt waar
bijvoorbeeld Nicole L’Ortye, die op de
1e Binnenvestgracht woont, wel bij
wil helpen. De gemeente heeft subsidies voor groene daken, en het Bestuur overlegt met de gemeente over
meer bomen waar Gosse Offringa en
Frits van de Mark al een plan voor
hebben gemaakt. En bomen doen
het bij veel mensen goed, lees verderop de het stuk over de krulwilg van
buurtgenoot Peter Kuyt maar eens.
Maar er zijn ook zaken die men niet
zo leuk vindt. In onze buurt zijn
nogal wat coffee shops, op zich geen

probleem maar men ervaart wel veel
overlast van klanten die door de straten scheuren en hun auto’s echt helemaal fout parkeren, zo erg zelfs dat
anderen soms een uur moeten wachten om zelf de straat uit te komen. En
(zoals voor de lockdown maar daarna
ook weer te verwachten is) geven veel
café- en terrasbezoekers vaak toch
wel erg veel overlast, iets waarbij de
gemeente steeds maar de andere
kant op blijft kijken. Tot nog toe dan.
Want mede onder druk van de 8 wijkverenigingen van de binnenstad wil
de gemeente nu toch maar een visie
gaan ontwikkelen die de juiste balans moet gaan vinden tussen een
bruisende stadseconomie en de leefbaarheid voor bewoners – de “Visie
Bezoekerseconomie”.
Een participatietraject hiervoor is op
17 maart gestart. Hieraan kunnen
jullie en andere Leidenaren ook deelnemen en ik hoop dat velen dat ook
zullen doen zodat we misschien toch
op iets moois uit kunnen komen. Het
Leidsch Dagblad noemde dat vorige
week “Verantwoord vertier: De stad
moet geen pretpark worden waar bewoners ’s nachts geen oog dicht kunnen doen maar ook geen desolate
woestenij waar geen droog brood te
verdienen valt”. Hier is dus je kans
om erover mee te denken en te praten zodat we een goeie combi hebben
van reuring en een toch heel leefbare
Oude Morsch. Want ook dat kwam
uit de enquête.
Geniet van het voorjaar en blijf
gezond!
Ben

Gevraagd per direct:
nieuwe secretaris van de buurtvereniging
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 voorzitter Ben Zech (bzech2003@yahoo.com).
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Morstraat 34, Gemeentelijk monument
/ Hannie Huisman

Advertentie Leidsche Courant,
december 1950
In 1970 vestigt Andre Cuvelier, een
erkend installateur van wasmachines, er zijn bedrijf.
In 1973, als het pand zwaar verwaarloosd is, laat mevrouw Chan-Tai_TaiChung het helemaal verbouwen en
renoveren. Zij maakt er een uitgifte/
afhaalstation voor Chinees/Indische
eetwaren van. Achter wordt een grote
keuken ingebouwd en in het voorgedeelte kunnen de klanten de gerechten afhalen. De bovenwoning wordt
ook helemaal opgeknapt en gemoderniseerd, deze kan dan bewoond
worden door de kok.
Van woonhuis naar winkelpand en
weer terug naar woonhuis.
Het pand Morsstraat 34 is een mooi
voorbeeld van een woonhuis uit de
achttiende eeuw. Het bestaat uit
twee bouwlagen en heeft een bakstenen tuitgevel met een zadeldak.
De begane grond had - net als bij het
belendende pand - een hoog venster dat door roeden in ruitjes was
onderverdeeld. Uniek aan dit pand
is het 18e eeuwse dubbelkozijn met
twee schuifvensters op de eerste
verdieping.
De winkelpui stamt uit de jaren ‘20.
Veel woonhuizen werden in die tijd
tot winkelpand verbouwd. De begane
grond krijgt dan een groot etalagevenster met glas in lood bovenramen

Advertentie Leidsche Courant,
2 januari 1928

en een winkeldeur van glas met een
bovenlicht. Op de eerste verdieping
is toen de roedeverdeling vervangen
door grote schuifvensters met glas
in lood bovenramen. Op de zolderverdieping is de roedeverdeling van
het schuifvenster ook ooit door een
groot venster vervangen, maar dat is
later weer in oorspronkelijke staat
terug gebracht.

Uiteindelijk wordt in 1976 de begane
grond van het pand weer helemaal
verbouwd om voor bewoning geschikt te maken. Momenteel is
het pand nog steeds als woning in
gebruik.

Advertentie Leidsche Courant,
1 februari 1933
De winkelruimte is in de loop der tijd
door verschillende bedrijven in gebruik geweest. Aanvankelijk de heer
B. Erades met zijn bloemenmagazijn. Daarna heeft de firma Westdorp
en Co er een handel in naaimachines
tot de jaren 50. Dan begint de heer
G.C. van Houten er een winkel voor
aardappelen, groente en fruit.

Advertentie Leidsch Dagblad,
18 november 1970
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Dierenverhalen uit de buurt
/ Daphne Pohlman

Hebben jullie voor Lupo honden of
andere huisdieren gehad?
“Lupo is onze eerste hond.”
Welke rol speelt Lupo in jullie leven?
“Lupo is in korte tijd het centrale
punt van ons leven geworden. We
hebben een mooie vertrouwensband
met hem opgebouwd.”
Kunnen jullie iets vertellen over het
karakter van Lupo?
“Lupo is een grote knuffelkont en is
niet schuw naar andere honden. Bij
iets te opdringerige jonge honden
laat hij duidelijk merken dat hij een
grens heeft maar nooit op een agressieve manier. Naar mensen houdt hij
in eerste instantie gepaste afstand.
Hij benadert ze vaak pas als blijkt dat
zij iets te bieden hebben, zoals een
knuffel of iets te eten. Hierin zie je
duidelijk zijn oude zwerf gewoontes
terug.

Wie:
Baasjes:
Huis:

Lupo
Nicky en Pieter
Kruisstraat

In deze rubriek vertellen buurtgenoten over hun huisdier. Deze keer maken we kennis met Lupo, een Griekse
hond die sinds eind vorig jaar in onze
buurt woont.
Hoe en wanneer is Lupo op jullie
pad gekomen en hoe zag jullie eerste
ontmoeting eruit?
“Lupo is een Griekse zwerfhond die
via de Stichting Dog Rescue Greece
naar Nederland is gekomen. Na aankomst in Nederland heeft hij eerst
een korte periode bij een pleeg verzorger verbleven, zodat zijn gedrag
kon worden bepaald. Vervolgens is
hij geadopteerd door een stel in België. Lupo kon daar echter niet goed
aarden omdat er nog andere honden waren. Dit leidde tot veel spanning. Met pijn in hun hart hebben zij

Lupo weer ter adoptie aangeboden
via het platform verhuisdieren.nl.
Via die weg is hij op 1 november vorig
jaar bij ons komen wonen.”
Hoe oud is Lupo en is hij een rashond
of een kruising?
“De exacte leeftijd van Lupo is vanwege zijn (zwerf)verleden moeilijk vast
te stellen. Hij wordt geschat op ongeveer 5 jaar oud. We vermoedden tot
voor kort dat Lupo een kruising was
tussen een Kooiker - Labrador - Golden Retriever. Maar we zijn er nu achter komen dat hij een Greek Shepherd
is, oftewel een Griekse herdershond.”
Hoe komen jullie aan de naam Lupo?
“Lupo heeft zijn naam gekregen bij
de Stichting Dog Rescue Greece. Wij
vermoeden dat hij zo genoemd is omdat hij zelden blaft maar wel huilt als
een wolf (Lupo betekent wolf in het
Italiaans, red.).”

Verder vindt hij uitgaan in de regen
maar niets en wil hij na zijn snuffel
rondje zo snel mogelijk weer naar
binnen! Lupo wordt door iedereen
die we ontmoeten als een heel rustige
en mooie hond gezien. Vooral zijn
witte staart die hij als een pluim heen
en weer zwaait, trekt veel aandacht.”
Wat is Lupo’s favoriete tijdsbesteding?
“Lupo ligt het liefst te slapen op de
bank of in zijn mand en laat zich
graag uren lang knuffelen. Spelen
met knuffels of een bal heeft hij als
jonge hond waarschijnlijk niet geleerd. Hij weet niet wat hij er mee
moet doen. Wij proberen daar langzaam verandering in te brengen door
hem te stimuleren met intelligentie
spelletjes.”
Waar wandelen jullie met Lupo?
“Lupo vindt het Valkenburgse meer
geweldig en in het weekend gaan we
nog wel eens naar het strand in Katwijk. Dichter bij huis is een wandeling naar het Ankerpark, langs de
singels, een favoriet. Voor kleine ommetjes gaan we naar molen De Put en
het Rembrandtpark.”
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Achter deze voordeur woont ......
Marta Hilmo Lundheim, Sint Aagtenstraat 20
/ Daphne Pohlman

van de architectuur. Er komt bij architectuur namelijk veel meer kijken dan
alleen bouwen. Bijvoorbeeld psychologie om te onderzoeken hoe mensen
een gebouw ervaren. Maar ook biologie om te kijken hoe een gebouw de
biodiversiteit van de omgeving kan
versterken. En hoe een gebouw blijft
staan is weer een kwestie van engineering. Als architect probeer je alles samen te voegen in een ontwerp
dat goed is voor mens, natuur en het
milieu. Dat lukt natuurlijk niet altijd,
maar we doen ons best!”
En hoe ver ben je nu met je studie?
“Ik ben nu bezig met mijn thesis
(scriptie) over het “rewilden” (groen
maken) van een oud industrieel gebied in Londen. Mijn bedoeling is om
dit gebied, dat vroeger een waterwerk
was en tussen twee natuurgebieden
ligt, te transformeren naar een groen
gebied waarbij het industriële erfgoed wordt teruggebracht. Het streven is om een plek te realiseren die
een positieve bijdrage levert aan de
lokale biodiversiteit en waar dieren
zich makkelijker kunnen verplaatsen.”
Marta in de Sint Aagtenstraat
In de vorige editie van de buurtkrant
hebben we al kort kennis gemaakt
met Marta (23 jaar), waarin ze vertelt
over haar kerstviering in haar geboorteland Noorwegen (rubriek buurtgenoten doen hun kerstverhaal). Marta
woont sinds vierenenhalf jaar in een
appartement aan de Sint Aagtentstraat. In deze rubriek praten we verder met haar over haar leven in Leiden, haar achtergrond en hoe ze in
Nederland terecht is gekomen.
Je hebt een dubbele achternaam, is
dit gebruikelijk in Noorwegen?
“In Noorwegen wordt vaak de achternaam gegeven van beide ouders.
Hilmo is de achternaam van mijn
moeder maar wordt in mijn geval
beschouwd als mijn tweede (tussen)
naam. Nederlanders vragen mij vaak
of mijn eventuele kinderen dan vier

namen zouden krijgen. Maar nee, zo
werkt het niet; een kind krijgt alleen
de laatste naam van beide ouders.”
Hoe ben je in Nederland terechtgekomen?
“Ik heb een Nederlandse vriend en
ben hier naar toe verhuisd zodat we
bij elkaar kunnen zijn. Ik wilde ook
bouwkunde studeren en Delft is een
van de beste universiteiten op dat
gebied. Twee vliegen in één klap zeg
maar.”
En je bent ook bouwkunde gaan studeren?
“Ik studeer Architectuur aan de TU
Delft. Het is een hele leuke studie en
heel veelzijdig. Ik studeer aan een afdeling van de faculteit dat zich richt
op de multidisciplinaire benadering

En werk je nog naast je studie?
“Ik heb een deeltijdbaan bij het Virtual Reality (VR) Lab van de TU Delft.
Hierbij werk ik aan een onderzoek
voor een ontwerp van een middelbare
school. Aan de hand van een ontwerp
in virtual reality bekijken we hoe je
makkelijk de weg kunt vinden in het
gebouw. Omdat we nu niet naar de
faculteit kunnen, zijn we beperkt tot
onderzoek thuis. De helft van onze
slaapkamer is nu omgebouwd tot een
VR home office plek...”
Hoe ben je in deze buurt terecht gekomen?
“Mijn vriend en ik waren op zoek naar
een woning tussen Delft en Amsterdam, waar mijn vriend werkt. Leiden
vonden we beiden een hele leuke stad
en een centrale ligging, dichtij het
centraal station vonden we daarbij
heel belangrijk. Dus deze plek vol-
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doet helemaal aan onze wensen!”
Wat vind je van deze buurt en op welke plekken kom je graag?
“Ik vind eigenlijk alles in de buurt wel
heel leuk, het is moeilijk om iets te
kiezen. Maar P__d deli pies en coffee
Co op de Haarlemmerstraat en Lavendi Coffee aan de Steenstraat zijn
wel mijn favorieten! Ook de cafés vind
ik heel leuk. Gelukkig kun je er nu afhalen. Verder vind ik het een voordeel
dat je zo makkelijk naar de Haarlemmerstraat en Breestraat kunt lopen
voor een beetje shoppen. Nu tijdens
de lockdown wandelen mijn vriend
en ik veel. Er zijn zoveel parken in Leiden en we ontdekken steeds nieuwe
plekken. Dat is misschien wel een
pluspunt van de lockdown!”

Je woont hier nu alweer viereneenhalf
jaar. Mis je Noorwegen?
“Soms wel. In Noorwegen kun je heerlijk buiten zijn. Ik rijd paard en in
Noorwegen reed ik veel in de bossen
en bergen. Hier in Nederland rijd ik
meestal in de bak van de manege. Dat
is ook leuk, maar wel anders. Ook mis
ik soms de stilte. Anders dan in Noorwegen is het hier heel moeilijk om alleen in een park of bos te zijn. En de
Nederlandse winter vind ik echt niks.
Voor mij voelt het als een hele lange
herfst. De Nederlandse zomer vind ik
wel weer een stuk leuker dan de Noorse zomer.”
Zijn er veel verschillen tussen het leven in Noorwegen en in Nederland?
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“Dat valt eigenlijk wel mee. De Noren
en Nederlanders lijken best veel op
elkaar. Maar wonen in de randstad
is heel anders dan wonen in Trondheim, waar ik vandaan kom. Trondheim ligt in de regio Trøndelag, in het
midden van Noorwegen. Het is even
groot als Nederland maar er wonen
maar 300.000 mensen. In Nederland
reis ik super makkelijk naar een andere grote stad voor het bezoeken
van een concert, een etentje, of om
te shoppen. In Trondheim is dat heel
moeilijk. Ik reis nu dus veel meer tussen steden dan vroeger.
En in Leiden is het veel levendiger dan
in Trondheim waar het, zeker buiten
de vakanties om, heel stil is op straat.
Toen mijn broer hier voor de eerste
keer op bezoek was en we op een zonnige dag in april door de stad wandelden, was hij helemaal verbaasd over
de hoeveelheid mensen op straat. Hij
vond dit zo raar en vroeg zich af of ze
niet moesten werken of zo!”
Wat doe je graag in je vrije tijd?

Impressie van een deel van het project in Londen, waarover Marta haar scriptie
schrijft. Hierin is goed te zien is hoe het groene karakter samenwerkt met het industriële erfgoed.

“Ik speel tennis bij het USC (Universitair Sportcentrum Leiden) en ik rijd
paard bij Xenophon, een manege in
Leiderdorp. Verder wandel en lees ik
graag, maar op dit moment zijn het
vooral boeken voor mijn thesis. Voor
de lockdown gingen mijn vriend en ik
vaak naar concerten. Nu is het verder
meer TV kijken en spelletjes spelen,
wat soms ook wel leuk is.”

Highlights of Neighborhood Newspaper – Edition
/ Eva Bartlema

Besides a wide array of light hearted
interviews, this spring edition of the
neighborhood newspaper contains
two interesting historical pieces; one
on the history of Morsstraat #34 and
the other on the early 20th century
vaccination location on the corner
of current day 1e Binnenvestgracht.
As a matter of fact, the large building
that these days houses the Museum
of Ethnology (Museum Volkenkunde)
was once a busy hospital, with room for
over 3000 beds. Newspaper clippings
from 1914 and 1930 show announcements for vaccination campaigns

against cowpox and diphtheria,
respectively. As Frits explains in his
piece, cowpox vaccinations were introduced as an immunization strategy
against other, more harmful, types of
infectious diseases such as smallpox.
Meanwhile, the vaccination strategy to battle the present day pandemic marches on. In an earlier stage,
many of us were convinced or at least
hopeful that by this time we would
already have regained some sense
of normalcy. In an area so crowded,
it is easy to feel alone or forgotten.
Words of support can sometimes

feel empty or insincere. As they
say, it is often darkest before dawn.
So all though there are signs that the
pandemic is dying down, Daphne insisted that this edition should include a heartfelt declaration of solidarity
to everyone living in de Oude Morsch.
If you can spare a hand, be generous
and explicit in offering it to those
that may feel shy to ask for it. If you
do need help and don’t know where
to start, feel free to send an email to
buurtkrant@oudemorsch.nl.
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Op de grens
/ Eva Bartlema

Aan de rand van onze buurt zit een
man bovenop een paal.
Hij kijkt met een vastberaden blik de
Steenstraat in. Vanaf zijn zetel kan hij
de kroon van de Morspoort bewonderen en verderop ziet hij wellicht de
masten van de schepen in de Historische Haven. Als hij zijn blik iets naar
links af wendt, ziet hij elke dag de
zon opkomen achter molen de Valk.
Hoewel hij geheel bronskleurig is,
stel ik mij voor dat zijn broek donkergrijs is, zoals van een versleten
maatpak. Zijn overhemd is gebroken
wit, en gemaakt van een luchtige stof.
Hij heeft geen schoenen of sokken
aan. Het beklimmen van zo’n gladde
paal gaat vast beter op blote voeten.
Als een druppel zweet loopt er een
witte meeuwenflats langs zijn slaap
naar beneden.
Standbeelden worden in het algemeen gemaakt van helden, staatslieden en historische figuren. Maar wie

is hij? Is hij soms de kunstenaar, die
het stokje heeft overgenomen van
Rembrandt van Rijn? Is hij de valkenier van de vogel waarnaar de molen
is vernoemd? Een lakenkoopman
misschien?
De karakteristieken van zijn gezicht
doen zijn afkomst vermoeden. Het
is een Afrikaanse man. Is hij dan de
inboorling die bovenin het timpaan
van het oude V&D gebouw prijkt?
Op de paal waarop hij zit, wordt hij
vergezeld door een bewakingscamera.
Big Brother?
Wat verder onderzoek leert dat
deze begaafde klimmer een creatie is van Fernando Sanchez Castillo, een Spaanse kunstenaar. Nu
weet de stad Leiden wel iets over cadeautjes van Spanjaarden vlak buiten de stadsgrenzen, maar dit is wel
wat anders dan een ketel hutspot.
Het kunstwerk blijkt onderdeel te zijn
van een tentoonstelling dat verspreid
langs de Singelpark route te bezichtigen is. Het thema is “grenzen en vrijheid”. Meer over de symboliek en betekenis van dit standbeeld, evenals een

interview met de maker, is terug te vinden op de website van het Singelpark.
Het bezoeken van die website is overigens alleen al de moeite waard om er
de foto van onze voorzitter te bewonderen. Hij is daar met woeste haardos
te zien terwijl hij aan de geveltuintjes
van de 1e Binnenvestgracht werkt.
Voor mijzelf heb ik er een gewoonte
van gemaakt om de man op de paal
te begroeten, elke keer als ik er langs
loop. Ik stel mij voor dat hij op een
dag naar beneden klimt en de grens
over steekt, de Oude Morsch in.
Wat zou hij vinden van het Museum
Volkenkunde, dat zo zijn best doet om
de verschillende culturen van de wereld
op een respectvolle manier tentoon
te stellen? Hoe zouden wij, de mazzelpikken die “aan deze kant van de
grens” mogen wonen, hem begroeten?
Ik houd mezelf graag voor dat we hem
welkom zouden heten en zouden vragen naar zijn naam. En misschien
heeft iemand een paar schoenen over
die hij zou mogen hebben.

Burenhulp in Coronatijd
/ Daphne Pohlman

Het is al weer een jaar geleden dat we te maken kregen met de coronapandemie die ons leven volledig op zijn kop
heeft gezet. De effecten van de sociale quarantaine worden daarbij steeds groter. Het blijft dan ook belangrijk om oog
en oor voor elkaar te hebben en elkaar steun te verlenen indien nodig.
In de buurtkrant van maart 2020, het begin van de eerste coronagolf, is door de voorzitter van onze buurtvereniging,
Ben Zech, aandacht besteed aan het melden en aanbieden van hulpvragen.
Voor zover bij ons bekend wordt door naaste buren of door bewoners in dezelfde straat in veel gevallen wel hulp
gevraagd en aangeboden. Het zou fijn zijn als het overal een vanzelfsprekendheid is om op elkaar te letten en er voor
elkaar te zijn indien nodig. Daarom nogmaals deze oproep om juist in deze moeilijke tijden extra op elkaar te letten
en bij elkaar te informeren of het goed gaat.
We begrijpen dat hulp vragen niet altijd even makkelijk is voor iedereen. Bijvoorbeeld als er onvoldoende contact is
met naaste buren of omdat het vragen naar hulp niet voor iedereen makkelijk is.
Voor degene die moeilijk met hun hulpvraag ergens terecht kunnen maar hier wel behoefte aan hebben, raden wij
aan dit kenbaar te maken via onderstaand mailadres. Ook bewoners die graag hulp willen aanbieden aan hun buurtgenoten vragen wij een mail te sturen zodat we als buurtvereniging de mensen die hulp willen en hulp kunnen bieden
bij elkaar kunnen brengen. Het kan daarbij gaan om allerlei soorten hulp, zoals het doen van boodschappen, het
uitlaten van de hond, iets ophalen van d e apotheek maar ook gewoon een praatje door de telefoon.
Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!
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Favoriete buurtboom: de krulwilg
/ Peter Kuyt

Ja, ze hadden natuurlijk allang een
keer gesnoeid moeten worden, maar
verder dan een paar lage takken eruit
zagen om licht in huis te halen, is het
niet gekomen. Dus wat ooit een klusje
had kunnen zijn, is nu een project geworden. De hoge toppen slaan nu bij
een flinke storm wild tegen ons huis.
En tegen dat van de buren (sorry buren). In de herfst wordt de tuin voortdurend bedolven onder een dikke
laag bladeren. Ons konijn blijkt de
blaadjes heel lekker te vinden, maar
kan het in zijn eentje ook niet meer
aan.
In 2005 kwamen wij in de Kruisstraat
wonen. Met twee kleine dochters,
een busje vol spullen, én drie jonge
krulwilgen. Deze takken hadden in
onze oude tuin net een jaartje wortel
kunnen schieten. Als een afscheiding
van ons kleine tuintje hier in Leiden,
plantten we ze naast elkaar in het
verlengde van de schutting. En, giftige grond of niet, ze groeiden als een
malle. Nu, zestien jaar later, zijn het
volwassen bomen die inmiddels ver
boven ons huis uitgroeien.

Vorig jaar ontdekte Pumba, het jonge
katje van onze buren, de boom. Hij
ging gelijk op avontuur naar boven,
waar zijn nieuwsgierigheid het won
van zijn gezond verstand. Na de eerste spannende meters leek het enger om terug te gaan naar beneden,
dan verder te klimmen omhoog. En
tegen de tijd dat Pumba geen kant
meer op durfde, konden wij er niet
meer bij. Een half uur later stonden
er vijf sterke brandweermannen met
een ladder klaar voor een stoere reddingsoperatie. In een jaar waarin er
zo weinig gebeurde was dit heel wat…
Na jarenlang steeds de ideale snoeitijd gemist te hebben, komt dit stukje
in de buurtkrant eigenlijk precies op
het goede moment. Het weer is goed,
en de boom zit nog niet vol met nieuwe blaadjes. Dus afgelopen weekend
heb ik eindelijk de stoute schoenen
aangetrokken en ben ik begonnen
om vanaf het dak de eerste takken
eruit te zagen. Zo werken we ons voorzichtig een weg naar beneden, om de
boom tot een behapbaar formaat terug te brengen.

De oorspronkelijke drie stammen zijn
vergroeid tot één dikke stam, die met
gemak een aantal tegels uit het terras
heeft getild. De natuur is niet van plan
zich door ons te laten stoppen.
Door de jaren heen heeft de boom al
een hoop doorstaan. Hij groeide mee
met onze dochters en werd steeds hoger beklommen. Er hing een schommel in, klimtouwen, doeken, en later
een relaxte hangstoel. Een stel dappere duiven broedde, al heen en weer
zwiepend, een nestje uit.

Het resultaat is een tuin vol snoeiafval. Als je een paar takken wilt komen
afhalen, wees welkom. Je kunt ze in de
grond steken en dan groeit er vanzelf
weer een boom uit. En meer groen in
de wijk is altijd goed, toch?

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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Willem is weg
wijkagent verlaat na 14 jaar De Oude Morsch
/ Malou van Hintum

Veertien jaar lang fietste hij bruinverbrand op zijn mountainbike door onze
buurt, hij sloeg zelden een buurtborrel
over en kwam vaak even kijken bij de
jaarlijkse buurtbarbecue. Willem van
Egmond hóórde gewoon bij onze buurt
– totdat hij 1 februari dit jaar vertrok.
Naar de Stevenshof.
‘De Stevenshof is een heel andere wijk,’
constateert Willem. ‘In het Centrum,
en dus ook in de Oude Morsch, wonen
vooral alleenstaanden, oudere stellen
met interesse in musea en restaurants,
studenten en expats. Er wonen niet veel
gezinnen. De Stevenshof is een echte
volkswijk, daar wonen de bouwvakker
en de fabrieksarbeider.’
De problemen zijn daar heel anders,
ziet hij. ’In de Oude Morsch gaat het
over drugsdealers, bedelaars, alcoholgebruik op straat, problemen die je met de
korte klap oplost. In de Stevenshof heb
ik vooral te maken met burenruzies en
relatieconflicten; zaken waarvoor je een
lange adem nodig hebt.’
Willem wilde niet weg, hij moest weg,
omdat alle Leidse wijkagenten een
nieuwe plek kregen. Zijn opvolger in De
Oude Morsch, Lakhdar Ben Taieb – Willem: ‘een aardige en kundige goser, die
mij verving als ik op vakantie was’ – was
eerder de wijkagent van de Mors (hem

zullen we voorstellen in de volgende
buurtkrant). Maar nu Willem eenmaal
vertrokken is, vindt hij een nieuwe wijk
ook wel weer leuk. ‘Het geeft een stukje
verdieping.’
Hij kijkt met plezier terug naar onze
buurt. ‘Dat komt door de buurtborrels,
de buurtbarbecue, de laagdrempeligheid van dat soort activiteiten. Het werd
altijd heel erg gewaardeerd dat ik daar
als wijkagent ook naartoe kwam. Er is
een gezellige buurtvereniging die op een
positieve manier wil meedenken over de
problematiek in de wijk.’

Voor een wijkagent, legt hij uit, is het
belangrijk om goed contact te hebben
met de ‘pionnen’ in de wijk. ‘Het zijn enkele mensen die de kar trekken, en daar
moeten we het van hebben. Zij geven
informatie over wat er in de buurt aan
de hand is en waar ik als wijkagent veel

aan heb. In de Oude Morsch werkte dat
heel goed, waarbij ik er wel één iemand
wil uitlichten, en dat is Lia Veelenturf. Zij
zou ereburger moeten zijn van Leiden.
Ze weet goed wat er speelt en vervult
een belangrijke sociale rol in de wijk.
Lia denkt vooral aan anderen. Bij haar
afscheid van Naturalis, in 2010, kreeg ze
van burgemeester Lenferink een lintje:
ze werd benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau. Zeer terecht! Ik vond het
een eer dat ik daar bij mocht zijn.’
Willem hoopt dat de sociale cohesie in
de wijk blijft bestaan. Dat betekent volgens hem niet dat iedereen met van alles
mee moet doen. ‘Vaak is er geen massa
nodig om goede dingen op te bouwen.
Het gaat om een aantal kaarsen die aangestoken moeten worden; daarmee kun
je de hele buurt verlichten.’
Hij vindt het een heel goed idee dat het
benedenhuis in de Stadstimmerwerf
na corona hopelijk een trefpunt wordt
voor de buurt waarin activiteiten kunnen plaatsvinden en mensen informatie over plannen voor de buurt kunnen
krijgen. ‘En blijf ook actief betrokken bij
evenementen als 3 oktober. De ambachtenmarkt, de hutspotmaaltijd. Dat is
leuk en belangrijk. De kracht van buurten als De Oude Morsch is dat er mensen wonen die er geworteld zijn en die
zich betrokken voelen bij hun buurt en
bij hun stad. Dat moet de gemeente zich
ook realiseren. Als je die mensen wegjaagt omdat het te duur wordt om er nog
te kunnen wonen, is Leiden in last.’
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Een vaccinatielocatie in d’Oude Morsch
/ Frits van der Mark

Leidsch Dagblad 1930

Voor Leiden is de GGD locatie bij de
Holiday Inn de belangrijkste plek voor
het prikken met het corona vaccin.
Vroeger kon het vaccineren voor bewoners van d’ Oude Morsch een stuk
dichterbij, namelijk in een pand aan
de 1e Binnenvestgracht. Het was voor
Leiden en omgeving decennia lang de
belangrijkste locatie waar tegen pokken en difterie werd gevaccineerd.
Zoals de meeste buurtbewoners wel
weten, werd het huidige complex
van Volkenkunde oorspronkelijk gebouwd als Academisch ziekenhuis. In
1871 werd het als zodanig in gebruik
genomen, er was plaats voor 150 bedden. Dat bleek al snel te weinig, het
gebouw werd een aantal malen uitgebreid. In 1910 konden er 3200 patiënten worden verpleegd. De ingang van
het ziekenhuis bevond zich in de hoek
van de 1e Binnenvestgracht, die toen
Boerhavestraat heette. ‘Boerhaave’,
werd in die tijd als het om de straatnaam ging stelselmatig met één ‘a’
geschreven.
Vanwege het ruimtegebrek werden
een aantal woonhuizen tegenover de
ingang ook door het ziekenhuis gebruikt, het waren de nummers 21 en 22.

Leidsch Dagblad 1914

De panden 20, 21 en 22
1e Binnenvestgracht
Pokken is een uiterst besmettelijke
en dodelijke virusziekte die de mensheid honderden jaren heeft geteisterd. In 1896 deed de Britse arts Jenner de ontdekking dat melkmeisjes
nooit pokken kregen, ook niet als zij
er moedwillig mee besmet werden.
In combinatie met andere waarnemingen kwam hij op het idee dat men
zich tegen de gevaarlijke menselijke
pokken kon beschermen door zich te
laten besmetten met de ongevaarlijke
koepokken.
In de praktijk werd een mesje in een
blaasje op de huid van een koe gehouden en daarmee werd het kind of
de volwassenen in de huid gesneden
zodat er een besmetting optrad. De
patiënt kreeg een blaasje op de huid
en werd korte tijd ziek. De ziekteverschijnselen waren echter niet ernstig
en de patiënt was vervolgens resistent.
Op de huid bleef een litteken achter.
Eind 19de begin 20ste eeuw was een
getuigschrift voor een gedane koepok-enting vaak een voorwaarde voor
toelating op een school. Sinds circa
1970 is dankzij een wereldwijd vaccinatieprogramma de ziekte niet meer
voorgekomen.

Rond 1900 werd de woning op nummer 22 aan het ziekenhuis verkocht.
In 1915 wordt via een advertentie op
dit adres een juffrouw gevraagd als
hulp bij het wetenschappelijk werk op
het Laboratorium voor Vergelijkende
Pathologie. In de panden 20 en 21 is
rond die tijd het Instituut voor Preventieve Geneeskunst gehuisvest. Hier
wordt dan ook preventief gehandeld:
de eerste oproep voor vaccinatie met
koepok op deze locatie stond in 1914
in de krant.
Om de vaccinaties beter te kunnen
organiseren werd in 1916 een subsidieaanvraag van 1300 gulden bij het
Ministerie van Binnenlandse Zaken
gedaan voor het oprichten van een
koepokinrichting voor Leiden en omstreken. Een deel van dit bedrag was
nodig voor de huur(!), huisvesting en
het verzorgen van een 30-tal runderen.
Advertenties voor kosteloze inentingen staan hierna met grote regelmaat
in de krant. Altijd het trouwboekje
meenemen voor legitimatie. Dan
kwam men in aanmerking voor een
getuigschrift voor een gedane koepokenting. Die verklaring was weer nodig
voor toelating op een school.

Vaccinatie en consult

Vanaf 1930 komt het inenten tegen
difterie opzetten. Een paar jaar later
begint de afdeling Preventieve geneeskunde een Medisch Opvoedkundig Bureau, hierin zijn opgenomen
een consultatiebureau voor moeilijk
lerende kinderen, voor alcoholisten
en er is zelfs een consultatiebureau
voor beroepskeuze.

Het is waarschijnlijk dat bij de naamsverandering van 1e Binnenvestgracht
naar Boerhavestraat (en later terug), niets
aan de huisnummering veranderde. Via
de site van Erfgoed Leiden en omgeving
vond ik een aantal zaken terug.

In 1939, het ziekenhuis is dan al 7 jaar
verhuisd naar de Rijnsburgerweg,
wordt het vertrek van Preventieve geneeskunde aangekondigd. Het zal
een nieuwbouwpand in de Bilt gaan
betrekken.
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Hartverwarming in de Stadstimmerwerf
/ Eva Bartlema

palen; nu hebben ze hier duidelijke
afspraken over gemaakt en gaat een
deel van de opbrengst naar goede
doelen .
Dat de tijd rijp was voor een volgend
feel good initiatief ging bij Inge dagen, toen ze op verschillende plekken
werd geconfronteerd met bevreemdende verzoeken om mededogen. Bij
de huisarts kreeg ze via het antwoordapparaat de vraag of ze “ondanks frustratie, toch vriendelijk” wilde blijven.
Bij de apotheek hing een bordje met
de doorgaans onnodige boodschap
“geen geschreeuw aan de balie”. Ook
van naaste zorgmedewerkers kreeg ze
dergelijke signalen.
Hartjes

Inge bij de iconische deur van de Stadstimmerwerf
Als de roodwitte boerendeur aan de
oude haven open staat, is een nieuwsgierige blik naar binnen werpen
moeilijk om te weerstaan. En alsof de
stadstimmerwerf nog niet charmant
genoeg was, begroeten de antieke ramen alle passanten nu ook nog met
opbeurende boodschappen en zelf
geknutselde hartjes.

Maaike, die zichzelf in dit project
vooral als sidekick van Inge zit, legt
uit dat het idee zich gaandeweg ook
verder heeft ontwikkeld:
“Het gaat nu meer om de mensen die
zich inzetten voor de publieke zaak en
die niet de credits krijgen die ze verdienen. Er liepen hier bijvoorbeeld
net twee BOA’s langs en die hebben
het ook wel pittig in deze tijd. Die
moeten voortdurend mensen naar
huis sturen en hun pleziertjes afpakken. En wij proberen dan gewoon de
sfeer er in te houden. Dus die krijgen
dan ook een hartje van ons, in het
voorbijgaan”

In het pand dat bij veel buurtgenoten
vooral nog bekend staat als “het huis
van de Spiekermans”, zijn momenteel
diverse initiatieven ondergebracht
waaronder het Hartverwarmer project van Maaike Kluit en Inge Feiken.
Feel good
Op de dag dat ik met de twee initiatiefneemster kennismaak, ligt er
buiten een flinke laag sneeuw. Bij binnenkomst krijg ik gelijk een hete kop
thee, met verse sinaasappelschijfjes,
een echt kaneelstokje en een kleurige
mok.
De ontvangst vat eigenlijk de aard
van hun hele project samen; origineel, creatief, kleurrijk en hartverwarmend. Met kleine gebaren, brengen
ze een positieve noot aan in een tijd
vol tegenvallers.

Inge ging aan de slag met het idee
om bemoedigende pakketten samen
te stellen voor mensen in de zorg.
Het begon met geknutselde hartjes,
die niet alleen van de hand van Inge
en Maaike kwamen. Al gauw werden
er tassen vol hartjes ook door andere
creatievelingen uit de regio gemaakt
en aangeleverd.

Maaike (links) en Inge (rechts) laten zich
inspieren door het vakmanschap dat in
het pand verscholen gaat
Het begon allemaal met het bedenken, knutselen en aanbieden van
mondkapjes van hergebruikte materialen. In het begin lieten ze het aan
de ontvanger over om de prijs te be-

Behalve een leuk gebaar voor de ontvangen is het initiatief ook een handvat voor de mensen die hun dankbaarheid willen uitspreken. Mensen die
een tegengeluid willen laten horen en
een uiting willen geven aan iets positiefs, kunnen hierin hun ei kwijt.
Het duo biedt ook heuse Hartverwarmer-pakketten aan voor mensen die
een hart onder de riem verdienen. In
een pakket zijn zelf gebakken lekkernijen van Inge inbegrepen, kaartjes
met bemoedigende woorden en zelf-

3 / 2021 - pagina 11

Buurtkrant De Put in de Oude Morsch - 24e jaargang nr. 97

rug aan die eerste gesprekken:
“Ik merkte gelijk al dat heel veel mensen in het voorbijgaan op het pand reageren. Mensen die het voor het eerst
zien, maar ook buurtbewoners die het
juist goed kennen. Er is nieuwsgierigheid en soms zit daar ook kritische
noot bij”.
Geduldig en blijmoedig als de dames
zijn, weten ze argwanende buurtgenoten altijd voor zich te winnen met
de vele verhalen over hun positieve
projecten.
Op waarde schatten

Tegeltjeskunst

Sfeerimpressie van het atelier

gemaakte hartjes in allerlei soorten
en maten. Op het instagram account
(@hartverwarmen) zijn veel van deze
creaties te bewonderen.

plek iets deed,” vertelt Inge, “Het
bracht alles in beweging. Het overkwam en overviel ons ook; we hadden
een gesprek met Portaal die op zoek
was naar een sociaal initiatief voor dit
pand, en binnen een kwartier hadden
we de sleutel in onze handen. En toen
hadden we opeens een eigen plek om
in aan de slag te gaan”.

Alles valt op zijn plek
Het gevoel dat de actie op het juiste
moment kwam, werd bevestigd toen
een aantal zaken ineens “als vanzelf”
op hun plek vielen. Net toen ze het
gevoel hadden dat het project meer
ruimte nodig had, kwam de locatie in
de stadstimmerwerf op hun pad.
“We hadden echt het gevoel dat deze

Dat ze plaats hebben mogen nemen
op een felbegeerde locatie, merkten
ze aan de reacties die ze kregen. Het
versterkte hun verantwoordelijkheidsgevoel om er iets moois en inclusiefs van te maken. Inge denkt te-

Kunstestafette #2
/ Ellen de Jong

Als mijn kop thee op is en ik al veel
heb gehoord en geleerd over het hartverwarmer-initiatief, maar ook de vele
andere projecten die de twee runnen
(catering, coaching, puzzelbibliotheek, kledingruil, o.a.), krijg ik een
rondleiding door het pand.
Hoewel de twee al geruime tijd van
de locatie gebruik maken, kijken ze
nog altijd met verwondering naar de
tegeltjes, de trappen, de alkoofjes,
de bedstee en vele historische accenten. Elke keer ontdekken ze weer een
nieuw detail, waar ze me met enthousiasme op wijzen.
Mocht er ooit twijfel over hebben
bestaan of Maaike en Inge de monumentale plek op waarde schatten, dan
was deze na de rondleiding geheel
weg genomen. Hartverwarmend!

In navolging van het artikel “Maar je ziet er helemaal
niet uit als een kunstenaar” (buurtkrant nr 95) is
dit de rubriek waar bewoners van De Oude Morsch
hun creatieve kijk op de wijk kunnen laten zien. Wil
je ook iets insturen of heb je een tip, stuur dan een
berichtje naar buurtkrant@deoudemorsch.nl
Deze tekening is gemaakt door Marianne Bakker,
wonend in de Kruisstraat.
Marianne (22) studeert Life Science and Technology
en doet de research master Classics and Ancient
Civilizations. In haar vrije tijd sport ze veel en ook
tekenen en schilderen doet ze heel graag. Omdat
dat laatste er helaas nog wel eens bij in schiet was
Marianne blij met de oproep iets te tekenen voor de
buurtkrant.
Over de tekening: Park de Put - 2021 - ca 20x30 cm grafietpotlood op papier.
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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
Lakhdar Ben Taieb
Langegracht 11, 2312 NV Leiden
tel: 0900-8844
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, Peter Kuyt
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:
29 mei 2021

Bestuur van de Vereniging ‘De Put in de Oude Morsch’
Ben Zech / voorzitter
Vacant / secretaris
John Coenraad / bestuurslid
Hugo Stegeman / penningmeester

voorzitter@deoudemorsch.nl
john.coenraad@tiscali.nl
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 de secretaris.
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.

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
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