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Lees in deze editie o.a. over:
z Studenten Victor, Max en Jesse in
“Achter de Voordeur”
z De specialiteit van Vina’s Noodles
z Morsstraat 36, 38, 40, 40a
z Kennismaking met wijkagent Lakhdar
z Nieuwtjes uit de buurt en de historische haven
z In memoriam Martin Boon
Programma komende kwartaal

Werk mee aan buurtkrant #100

z Houd de website in de gaten voor alle
aankomende activiteiten
z Deadline volgende buurtkrant:
06-11-2021 (#100!)

De volgende uitgave van de buurtkrant wordt
een extra dikke jubileum editie. De redactie
nodigt buurtgenoten uit om bij te dragen aan
deze editie. Foto’s, gedichten, herinneringen,
puzzels, tekeningen: alle kopij is welkom op
buurtkrant@deoudemorsch.nl
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Van de
voorzitter

/ Ben Zech

Beste buurtgenoten:
Toch wel een rare zomer dit, heel warme septemberdag vandaag, augustus
leek op een hele vroege herfst, grijze
lucht, soms zo’n 5 graden onder het
gemiddelde voor deze tijd van het
jaar. Regen genoeg ook, niet verkeerd
voor planten en bomen die er in ieder
geval goed bij staan, en we mogen
ons gelukkig prijzen dat we niet zulke
ellende hebben gehad zoals mensen
in Limburg (en in delen van België,
Duitsland, en meer).
Wel is er alweer meer “reuring” in de
binnenstad (en in de lucht, het vliegverkeer neemt toe en – om wat voor
reden dan ook – sjezen er wat vaker
politiehelicopters rond, met natuurlijk de herrie die erbij komt, ook ’s
nachts). Winkels weer open, toeristen

Van de bestuurstafel
Ineens kreeg ik van alle kanten berichten of mijn stukje voor de buurtkrant
af was?! Nu weet ik dat de buurtkrant
met zeer grote regelmaat keurig bij
mij in de brievenbus ligt en dat ik
de krant dan altijd wel direct even
doorblader en de stukken ga lezen.
Maar had ik niet kort geleden al een
stukje interview ingeleverd? Wel kort
geleden, maar deze krant verschijnt
werkelijk waar vier keer per jaar en
wordt ook nog eens huis-aan-huis verspreidt. Wat een luxe!
Nu u deze buurtkrant heeft ontvangen is de druilerige zomer met een
hele korte Indian Summer alweer
voorbij. En weer een zomer zonder
afsluitende buurtbarbecue die altijd
georganiseerd wordt twee weken na
de zomervakantie. Wat een pech. En
wellicht vraagt u zich ook af wanneer
de buurtborrel weer eens plaats kan
vinden? Als bestuur hebben wij het

laten zich weer zien, met mooi weer
zijn de terrassen volgepakt. Op de
grachten en singels is het af en toe
drukker dan de Haarlemmerstraat
op zaterdag. Studenten komen weer
terug van vakantie en de nieuwe lichting kon in de El Cid week de stad
weer fysiek verkennen.
Deze reuring heeft z’n vrolijke kanten maar toch ook mindere. Een deel
van het uitgaanspubliek begrijpt nog
steeds niet dat er ook mensen in de
Oude Morsch wonen, die werken
en die ’s nachts gewoon willen slapen. Let wel: Bewoners van de Oude
Morsch hebben helemaal niets tegen
“reuring” in de buurt, integendeel,
het voegt toe aan de gezelligheid. En
we gunnen het iedereen die er z’n/
haar brood aan verdient. Maar er
moeten grenzen zijn, om te voorkomen dat draaglijke last overgaat in
ondraaglijke overlast.

beoogt, hebben wij samen met andere wijkverenigingen in een zienswijze
die overlast beschreven en duidelijk
gemaakt dat de nadruk toch op leefbaarheid moet zijn. Handhaving lijkt
hierbij de zwakste schakel. Want de
Gemeente stelt wel dat gezocht moet
worden naar een balans tussen levendigheid en leefbaarheid, maar de
eerste voert daarbij toch de boventoon. Recentelijk hebben we in een
gesprek met de burgemeester en een
wethouder dit alles nog eens aangekaart. Daarnaast is er een plan uitgekomen om een platform in het leven
te roepen waar bewoners direct met
ondernemers en anderen in overleg
kunnen gaan over hoe we gezamenlijk de grenzen aan “reuring” kunnen
stellen. Dat is mooi, maar geloof me,
m’n haren zijn de afgelopen tijd toch
wel een paar keer rechtovereind gaan
staan (zie je het voor je…? :-} ).

En omdat het gemeentelijk horeca-,
evenementen-, toeristen- en b.v.
verkeersbeleid deel uitmaken van
een op handen zijnde “Visie Bezoekerseconomie” wat van alles meer

Gelukkig staan er ook veel vrolijke
dingen in de rest van de Buurtkrant,
geniet er maar van!

hier uiteraard over gehad en hebben
besloten dat dit voorlopig nog op zich
zal moeten laten wachten. Erg jammer, want beide activiteiten zijn altijd
erg gezellig en wij denken zo gezellig
dat de organisatie de aanbevolen anderhalve meter niet kan waarborgen.
Zeker niet na het eerste frisse drankje
met de mensen die je al goed kent,
dan drink je een biertje met nieuwe
wijkbewoners en krijg je van een ander nog een afzakkertje aangeboden.
Heerlijk, maar hoe graag wij ook weer
terug willen naar het normale leven
met borrels en mensen om je heen,
toch maar verstandig zijn.

dan niet als openbaar toilet gebruikt
gaat worden. Vanwege de onduidelijkheid welke activiteiten er wel en niet
plaats konden en kunnen gaan vinden
dit jaar geen goudenstamper-hutspotwedstrijd en markt aan de historische
haven. Ik wens u uiteraard wel een fijn
feest en voor de echte Leidenaren en
gratis vrije dag op dierendag toe.

In schril contrast met deze activiteiten gaat het feest der feesten voor een
groot deel wel door. Het schijnt dat de
3 octobervereeniging er alles aan doet
om de Leidenaren hutspot en haring
met wittebrood te laten eten en te
kunnen laten “genieten” van de o zo
geliefde kermis. Een hoop leven in de
brouwerij en ik hoop dat onze buurt

Ben z

Zoals ik in het begin al zei, verschijnt
deze buurtkrant met zeer grote regelmaat en is de volgende alweer het
100ste nummer. Mocht u kopij hebben, lever het aan en mocht u ideeën
hebben voor de buurt, vrijwilliger
willen worden of een vergadering bij
willen wonen, wees welkom. Binnenkort zal er een ALV plaatsvinden die u
gratis en voor niks bij kan wonen. En
waarin het bestuur altijd open staat
voor ideeën en initiatieven die u ter
berde kan brengen. Tot de volgende
buurtkrant!
Yvette z
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Achter deze voordeur woont ......
Victor, Max en Jesse, Morsstraat 55
/ Daphne Pohlman

10 studenten in de studentenflat op
de Morsweg, maar wilde wat rustiger
gaan wonen. We hebben nu nog één
kamer over. Volgende week hebben
we een hospiteeravond om te kijken
of we een leuke 4e huisgenoot erbij
kunnen krijgen”.
Hoe kennen jullie elkaar?
“We komen beiden uit Lochem en
kenden elkaar vaag van de middelbare school en van hockey. We kwamen
elkaar in 2017 tijdens de El CID week
tegen bij café de Keyzer en zijn toen
met elkaar opgetrokken. We wisten
beiden ook dat we lid van Minerva wilden worden en zijn bij elkaar in een
jaarclub gekomen. En Jesse kennen
we via onze jaarclub”.
En was Leiden voor jullie gelijk de ideal stad om te studeren?

Max, Victor en Jesse
Deze keer nemen we weer een kijkje in
het leven van studenten in onze buurt.
Op een druilerige vrijdagochtend heb
ik afgesproken met rechtenstudenten
Victor (22) en Max (23) die samen met
Jesse (23), student Biologie, een huishouden delen op de twee etages boven restaurant La Plancha. Jesse is op
het moment van het interview aan het
werk dus kon er helaas niet bij zijn. In
hun huiskamer hebben we een leuk
en onderhoudend gesprek over hun
leven als student in Leiden en pikte
ik tijdens ons gesprek nog een aantal
termen en afkortingen van het Leidse
studentenjargon op. Zo leerde ik onder andere dat de gemeenschappelijke huiskamer “de Fusie” heet, met
“de Tent” de Sociëteit van Minerva
wordt bedoeld en een “AVGtje” staat

voor Aardappelen, Vlees en Groenten.
Ook maak ik kennis met huiskat Leo
die zich tijdens ons gesprek tussen
ons in op de bank nestelt en tevreden
in diepe slaap valt.
Laten we bij het begin beginnen, hoelang wonen jullie hier?
“We zijn hier beiden anderhalf jaar geleden komen wonen. Daarvoor woonden we op de Haagweg maar moesten
daar helaas weg door nieuwe vergunningsregels voor studentenhuizen
en verkamering in de wijk. Dat was
wel erg balen om midden in je studie
nieuw onderdak te moeten vinden.
Maar gelukkig kwam dit huis op ons
pad. Jesse is er vorig jaar zomer bijgekomen. Hij woonde daarvoor met

Max: “Ik kende Leiden helemaal niet
goed. Een half jaar voordat ik hier
ging studeren ben ik hier toevallig
een keer met mijn familie geweest. Ik
vond het meteen een geweldige stad
en ben daarna naar de open dagen
van de Universiteit Leiden gegaan.
De rechtenfaculteit van Leiden staat
natuurlijk ook goed aangeschreven.
Daarnaast wilde ik naar een andere
omgeving dan waar al mijn vrienden
gingen studeren. De meesten uit Lochem gaan studeren in Groningen of
Nijmegen waardoor je daar half Lochem in het klein tegenkomt.”
Victor: “Voor mij geldt eigenlijk hetzelfde. Ik kwam voor het eerst in Leiden tijdens de open dagen van de universiteit. Mijn ouders hebben beiden
rechten gestudeerd in Amsterdam.
Dus ik dacht, als ik ook al dezelfde studie ga doen, dan in ieder geval in een
andere stad”.
Hoe ziet jullie huishouden eruit, doen
jullie veel samen?
Max: “Eigenlijk doen we heel veel met
elkaar. Als we geen bezigheden hebben, zijn we het grootste deel van de
dag wel te vinden in de Fusie. En we
zijn alledrie ook echt van het koken.
En dan niet van de stereotype en gemakkelijke studentenhappen. We
hebben een gelimiteerd aantal recepten die we wel heel erg lekker kunnen
maken zoals risotto, salade met parelcouscous, shakshuka en dat soort dingen. En ondanks dat we alledrie onze
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thans vóor de coronacrisis) overal,
zoals in Maastricht, Wageningen en
Groningen. We doen het puur voor
de lol, alle drank wordt tijdens zo’n
avond voor ons geregeld en we kunnen dus zelf ook lekker mee feesten”.
Hoe is het om in coronatijd te studeren?
Victor: “We studeerden vaak in het
KOG (het Kamerlingh Onnes Gebouw). Maar omdat je nu reserveringen moet maken voor een studieplek
is dat zo lastig om te plannen waardoor het makkelijker is om gewoon
thuis te studeren. Maar ik vind het
wel lastig om alles alleen achter mijn
bureautje te doen. Je wilt een soort realiteit meemaken, het is zo lastig om
online geïnspireerd te blijven. Dus ik
kijk er erg naar uit als alles weer fysiek
en live kan en we weer naar plekken
toe kunnen en weer normaal in het
KOG kunnen studeren. Want dat is
wel heel chill, je hebt daar ook minder
afleiding”.
Kat Leo
eigen voorkeuren hebben - Victor is
vega, Jesse meer van de “AVGtjes” en
ik van de pasta, vullen we elkaar goed
aan. Victor: “Ik denk dat we maar één
keer in de week iets bestellen.
Victor, ik kwam jou op het internet
met een website waarop je als vijftienjarige je eigen schilderijen verkocht.
Heel indrukwekkend op die leeftijd!
Schilder je nog steeds?
“Ik begon op mijn 13e met spraypainten waar ik dan kunstwerken van
maakte. Daarna ben ik een tijdje geïnspireerd geweest door Bob Ross en
ging ik aan de slag met olieverf. Daar
verdiende ik vroeger mijn zakcentje
mee. Tijdens het eerste jaar van mijn
studie bleef ik nog een beetje schilderen tijdens de weekenden thuis, maar
op een gegeven moment kwam het er
niet meer van. Het past ook nu niet
echt in mijn studentenleven”.
En Max, heb jij verder nog activiteiten
naast je studie?
“Ik speel gitaar in een band, de Minerva Music Machine. We spelen voornamelijk feestmuziek voor studentenverenigingen maar zijn ook te boeken
voor andere feesten. We komen (al-

En hoe ziet het verenigingsleven er nu
uit?
Max: “Ik ben bijna vergeten waar de
Tent ligt, zolang ben ik er niet geweest”. Victor: “Ik weet toevallig dat
het nu in de verf staat”.
Max: “Toen alles na de eerste lockdown helemaal stil viel, voelde dat zo
als een afgang.
Daarvoor repeteerde ik met de band
altijd in de Tent waar we ons eigen repetiehok hebben. Maar dat kon dus
ineens niet meer. Ik heb het afgelopen
jaar mijn gitaren misschien twee keer
aangeraakt, ik had er ook gewoon geen
zin in, alleen. Maar gisteren gingen we
weer voor het eerst repeteren en als je
dan weer met elkaar bezig bent dan is
het gelukkig weer hartstikke leuk. Het
is nog allemaal onduidelijk wanneer
we weer kunnen optreden. Misschien
tijdens de El CID en de KMT (kennismakingsweek Minerva), maar het is
nog niet zeker of en in welke vorm dit
gaat plaatsvinden. Victor: “Het voordeel is wel dat we meer tijd voor onze
studie hebben. We zitten in de laatste
fase van onze studie waardoor we het
heel druk hebben en sowieso weinig
tijd hebben om flink te feesten.”
En hoe is kat Leo op jullie pad gekomen?

Victor: “Dat is wel een mooi verhaal.
Ik ben opgegroeid met veel dieren
thuis. We hadden schapen, koeien,
honden, katten en veel vogels en kippen. Ik vond het dan ook best wennen
om thuis te komen zonder verwelkomd te worden door dieren. Max had
thuis twee katten en Jesse een hond.
Dus toen we hier op een gegeven moment veel thuis zaten met z’n drieën
zijn we op zoek gegaan naar een kat.
We kwamen terecht bij een organisatie in Rotterdam die Roemeense
straatkatten en zwerfhonden naar Nederland haalt. Toen we Leo als klein
oranje bolletje (hij was toen een kitten
van ongeveer10 weken) zagen lopen
tussen de honden waren we eigenlijk
meteen verkocht. Hij was heel aanhankelijk en bleek ook nog zindelijk
te zijn. Hij voelde zich ook meteen
thuis hier en gaat via de dakgoot ook
graag buurten. Hij is ook heel alert
en merkt het meteen als we met onze
Tomos brommertjes de straat in komen rijden waarna hij meteen miauwend bij de trap staat te wachten. Wel
grappig is dat hij in zijn paspoort als
vrouwtje stond geregistreerd en Lea
heette. Maar in Nederland kwamen
ze er achter dat het een kater was dus
toen is het Leo geworden”.
Wat vinden jullie van de buurt?
“We vinden het een hele leuke en diverse buurt, van jong tot oud. We hebben goed contact met de twee broers
van La Plancha. En met Pietje van
Café Rembrandt. Bij mooi weer zitten we hier vaak voor de deur. Je hebt
hier, zeker in de zomer, tot het laatst
de zon. Als we hier dan lekker met een
biertje zitten komt Pietje vaak met wat
frituur aan. Pietje zorgt goed voor ons!
Leiden ooit uit?
Victor: “Ik ben heel blij dat ik in Lochem ben opgegroeid en niet in een
grote stad. Ik zie mezelf later nog wel
terugkeren naar het oosten. Max: “Ik
heb het ook altijd naar mijn zin gehad
in Lochem. Het is heel gemoedelijk,
iedereen kent elkaar wel zo’n beetje.
We gaan zo één keer in de drie weken
naar huis en dan voelt het altijd als
thuiskomen. De rust en tegelijkertijd
de gezelligheid, zeker als oude vrienden ook thuis zijn. Ik denk alleen niet
dat ik later terug ga. Maar voorlopig
blijven we hier wonen, in ieder geval
zolang we studeren”. z
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Eten in de Steenstraat - Vina’s Noodles
/ Eva Bartlema

beeld geeft ze de vegan Pho (noedelsoep), waarvoor ze het bouillon recept
heeft aangepast en geperfectioneerd
zodat er geen dierlijke producten aan
te pas komen en de smaak toch goed
is.
Team spirit
Het valt mij op dat er in het restaurant
van Vina mensen werken van allerlei
nationaliteiten. Vina vertelt daarover
dat zij, zonder dat dit aanvankelijke
haar doel was, gaandeweg de mentor
geworden is van een aantal jongeren
die van haar de kneepjes van het vak
leren. Zo heeft een medewerker zich
dankzij haar aanmoedigingen nu opgewerkt van bezorger tot kok (in opleiding).

Een rubriek waar ik al lange tijd op
broedt maar die alsmaar niet uit de
startblokken kwam, is er een over
de vele lekkere eetgelegenheden in
onze buurt. Als doorgewinterde smulpaap leek het mij wel wat om onder
het mom van buurtkrant-technische
noodzaak alle restaurants een keer te
moeten aandoen.
Toen in december 2019 bleek dat er
in de Steenstraat een Vietnamees restaurant zou openen bleef dit bij mij
niet lang onopgemerkt. Hoewel ik al
vele malen van haar lekkernijen heb
mogen genieten, heb ik recent pas
de stoute schoenen aangetrokken en
eigenaresse Phuong “Vina” Nguyen
gevraagd om een interview.

Dat ze oog heeft voor goede ingrediënten heeft ze o.a. te danken aan haar
achtergrond. Voordat ze de horeca in
ging, werkte Vina namelijk lange tijd
als groenteboer in Rotterdam.

Specialiteit
Hoewel ik de verse springrolls in zachte rijstbladen van Vina echt hemels
vind, gaat haar persoonlijke voorkeur
uit naar de Pho, wat ook meer traditioneel is in haar geboortestreek in
het noorden van Vietnam. Ook de gesmoorde tempeh met rettich, die niet
voor niets op de kaart vermeld staat
als “Vina’s tempeh”, eet ze zelf graag.

Experimenteren
Vina vindt het ook leuk om van elk
gerecht dat ze aanbiedt een veganistische variant aan te bieden. Als voor-

Aangezien er over smaak niet te twisten valt, moet elke buurtgenoot maar
zijn eigen persoonlijke favoriet komen uitzoeken! z

Authentiek-la-Vina
Hoewel de gerechten op de menukaart in sterke mate gebaseerd zijn op
de traditionele Vietnamese keuken,
benadrukt Vina dat ze alles heeft gepersonaliseerd naar haar eigen voorkeuren en technieken.
De gerechten op haar menu bereidt ze
zoals ze dat ook voor zichzelf thuis zou
doen. Dat wil zeggen dat ze de gerechten misschien niet volgens de meest
traditionele recepten maakt, maar dat
een goede smaak wel gegarandeerd is.

Muurschildering met straatsfeer van Hanoi
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Morsstraat 36 38 40 40a, door de jaren heen.
/ Hannie Huisman

Als je door de Morsstraat loopt valt al
snel op dat het pand dat Morsstraat
huisnummers 36, 38 en 40 huisvest
een eigen stijl heeft die anders is dan
de panden eromheen.
De heer B. Eradus, had op nr. 36 een
bloemenhandel toen hij in 1933 een
sloopvergunning aanvroeg voor drie
17e eeuwse panden, namelijk naast
nr. 36 ook nr. 38 en nr. 40. Hiervoor
in de plaats wilde hij voor nr. 36 en
38 twee nieuwe woonwinkelpanden
laten bouwen en op no. 40 een winkelpand met afzonderlijke bovenwoning. Dit alles werd 1934 uitgevoerd
naar tekeningen van de architect P.H.
Meijers. De bakstenen gevels van de
panden vormen ook nu nog een mooi
geheel, gemetseld in kettingverband,
bestaand uit twee bouwlagen en een
zolder.

Advertentie Leidsche Courant 1935
Op no. 36 heeft A. Chaudron jarenlang een sigarenwinkel gehad waar
ook tijdschriften werden verkocht.
Dit blijkt uit de vele advertenties in
het Leidsch Dagblad. Daar komt in de
jaren ‘ 70 een eind aan als de kleine
winkels geen toekomst meer hebben.

In 1977 krijgt men van de gemeente
vergunning om de winkelruimte bij
de woning te trekken en dan wordt
het een woonhuis.
Op no. 38 zit aanvankelijk een
leesbibliotheek met een handel in
schrijfbehoeften van P.C. Wendt tot
1940, dan opent Henk Pijpers hier
een kapperszaak voor heren. Nu is het
gehele pand al jaren lang in gebruik
als woning.

Op no. 40 zat in 1954 J. van der
Linden met zijn schoenenmakerij.
Daarna kwam de heer Ruytenbeek
senior in het beneden pand, hij laat
de winkelruimte verbouwen, eerst zat
de werkplaats in de winkel, die is in
de jaren ‘60 naar achteren verplaatst
in een uitbouw zodat men aan de
voorkant een mooie winkelruimte
had. In 2007 haalt zijn zoon Ton
Ruytenbeek de buurtkrant met een
interview omdat hij dan als schoenmaker zijn 50 jarig jubileum in het
pand viert. In 2011 heeft Marianne
Zweerus de schoenmakerij van Ruytenbeek overgenomen, die heet nu
‘De Morspoort”. z
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Kunstestafette #4
/ EdJ

Dit is een tekening van Anne
Wielenga, gemaakt vanaf de bovenste verdieping van de Morspoortgarage.
Anne is de vrouw achter Leidse Lijntjes: illustraties van architectuur in
de Leidse regio en daarbuiten.
Door haar kan je bv een ‘portret’ van
je huis laten tekenen, hoe leuk is dat!
Voor meer info:
www.leidselijntjes.nl
Anne Wielenga - Morspoort Leiden 2021 - 13x21 cm - fineliner op papier

In Memoriam.
Martin
Martinus Jacobus Clemens Boon
10 november 1957

26 juni 2021

Als ik aan Martin denk, zie ik een sprankelend en inspirerende buurtgenoot. Van 2002 tot 2014
heeft hij zich met groot enthousiasme ingezet voor de commissie van de buurtvereniging De Put
in de Oude Morsch als bestuurslid en de laatste twee jaren als secretaris. Ook werkte hij mee
in de redactie van de buurtkrant en schreef stukjes voor “Wandelen in de buurt met NOOB”,
waarin hij interviews deed met buurtbewoners en ondernemers.
Martin was reislustig. Hij ging met Myriam graag naar Zuidoost-Azië, zoals Thailand en Vietnam. Zelfs met zijn buren Peter en Gea van der Born zijn Martin en Myriam naar New York,
Niagara Falls en Boston geweest. “Deze reis afspraak was tot stand gekomen tijdens het nuttigen
van een fles whisky.” volgens Peter. “Martin en ik hebben vele avonden al bomend over allerlei
out-of-the-box-onderwerpen doorgebracht”. Tekenend voor Martin hoe hij in was voor gezelligheid en uitdagingen.
Martin was een goede en hulpvaardige buur voor zijn buurtgenoten, zowel mens als dier.
Hij liep jaarlijks collecte voor het Streekdierentehuis Leiden en zorgde met liefde voor onze
katten als dat nodig was. Belde even bij ons aan als onze kat voor de deur zat te wachten:
“Er wil er een naar binnen!”
We missen hem enorm.
John B. J. Coenraad
namens de buurtvereniging z
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Nieuws van de havenmeester
/ Pepijn Hijdra

Er is een hoop gebeurt de laatste tijd
in de Historische haven; twee schepen zijn verkocht, we hebben mooie
schepen als passant mogen verwelkomen en er zijn een aantal schepen
op vakantie.
Schepen worden verkocht en verbouwd
De “Antoinette Christina” is verkocht
aan Ron en Sacha en ligt nu op de
werf voor een verbouwing.
Binnenkort komen zij weer terug
naar hun ligplaats met o.a. een
nieuwe motor en een stalen luikenkap (onder de houten luikenkap). De
havenmeester kijkt er naar uit om
de Antoinette Christina weer op zijn
ligplaats te zien te pronken!
Ook “de Heere Regeert” is van
eigenaar(esse) verwisseld, gekocht
door Daphne. Zij is hard bezig de
binnenkant tot een mooie woning te
verbouwen en met het schip duurzaam de toekomst in te gaan.
In het roefje komt een zithoek met
keuken en de badkamer staat al op
stapel.
Mooi om te zien dat er met veel
bevlogenheid gewerkt wordt en dat
deze schepen weer klaargestoomd
worden voor de toekomst.
Schepen op leeftijd
De leeftijd van de schepen in de
Historische haven neemt toch toe,
maar anders dan bij ons mensen is
het mogelijk de schepen mee te laten

gaan met de tijd, en met de nodige
aanpassingen ze nog steeds te laten
varen en zeilen.
Zo heb ik met mijn schip de “Welvaart” (bouwjaar 1910) vorig jaar samen met het “Zeilteam Welvaart” het
schip voor het eerst in 70 jaar weer
laten zeilen. Een geweldig moment!!
Passanten
Erg blij zijn we ook met de mooie
schepen die als passant de historische haven hebben aangedaan.
De “DR.IR.DE BLOCQ van Kuffeler”
bijvoorbeeld, is een schip dat van
rijkswaterstaat geweest is en er altijd
erg imposant uitziet. Deze heeft
enige tijd bij de Rembrandtbrug
gelegen..
Ook de “Damsterdiep” heeft op die
plek gelegen. Dit 25 meter lange
schip is gebouwd als luxe motor en
heeft tegenwoordig de A status als
varend monument. Met de 1 cilinder
Brons 25 pk uit 1925 varen de huidige eigenaren heel Nederland door,
al is het schip in het verleden ook
in België, Frankrijk en zelfs Berlijn
geweest.
Passant de “Lona”, een klipperaak
van 21 meter die afgelopen voorjaar
in onze haven gelegen heeft, ligt
inmiddels in Faaborg Havn, Denemarken.
Schepen op reis

met pensioen, zijn een aantal weken
geleden vertrokken (met als startpunt toch een beetje onze haven) en
via Cuxhaven en het Kielerkanaal op
de Oostzee belandt.
Een schitterend gebied om daar te
zeilen en vanuit Nederland ook zeker
de moeite waard.
De “Jonge grietje” en de “Zeeland”
zijn ten tijde van dit schrijven in
Friesland.
Mariette en ik zijn 2 weken uit
Leiden vertrokken en via Alphen en
Waddinxveen in de museumhaven
van Gouda aangekomen. Daarvandaan via een klein sluisje (ongeveer 1
meter langer als de “Welvaart”) op de
Hollandsche ijssel gevaren en daar
Oude Water en Montfoort aangedaan.
Via Vreeswijk de Lek overgestoken en
in Vianen overnacht. En via Meerkerk
liggen we nu in de museumhaven
van Gorinchem met nog een week te
gaan. Waarschijnlijk via Dordrecht
weer naar Leiden.
Naar onze mooie thuishaven aan het
Kort Galgewater. Want het mooie van
onderweg zijn, is toch ook wel weer
het “thuiskomen” in onze mooie
wijk en de schepen weer bij te laten
komen van alle indrukken en avonturen.
Pepijn Hijdra
Havenmeester Stichting Historische
Haven Leiden z

Annelies en Jos, inmiddels allebei

Party like it’s edition 99
Met deze knullige verwijzing naar een legendarisch nummer van Prince, wijs ik alle buurtgenoten en meelezers van
deze buurtkrant dat dit editie de laatste is met dubbele cijfers. Editie numero 100 staat te trappelen om in elkaar
gedraaid te worden en uiteraard gaan we daar iets moois van maken.
Eind november zal de jubileum editie uitkomen, met daarin terugblikken op de kranten die de afgelopen 25 jaar (!)
uitgekomen zijn aan de hand van bijzondere interviews en foto rapportages. Het wordt een extra dikke uitgave waarin
we graag ruimte maken voor herinneringen van (oud)buurtbewoners en redactieleden.
Neem dus contact op via buurtkrant@deoudemorsch.nl of stuur een bericht naar +31 6 41669214 als je een bijdrage
wilt leveren aan deze jubileum editie. z
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Kennismaking met wijkagent Lakhdar Ben Taieb
/ Eva Bartlema

Ben Taieb loopt al
vele jaren mee en
heeft, als invaller
voor Willem van Egmond, ook al kennis van onze omgeving. Hierover zegt
hij:
Mijn collega Willem
zit vol wijsheden en
heeft mij in grote lijnen verteld over de
ins en outs van mijn
nieuwe wijk. Het
scheelt dat wij naast
elkaar zitten dus
in bepaalde gevallen kan ik hem nog
steeds bevragen over
lang lopende zaken.
Maar ik vind het ook
belangrijk om zaken
met een frisse blik te
bekijken.

Bij het artikel over het afscheid van
wijkagent Willem van Egmond (editie #97) werd aangekondigd dat de
volgende krant een interview zou bevatten met zijn opvolger. Deze belofte
komt de buurtkrant, weliswaar een
editie later dan gepland, alsnog na.
Wijkagent Lakhdar
Voorafgaand aan mijn (digitale) interview met onze nieuwe wijkagent,
merk ik dat ik zoekende ben in hoe
ik hem zou moeten aanspreken. Hij
helpt me uit de brand:
Mij mag je gewoon aanspreken bij mijn
voornaam, dat is Lakhdar, uit te spreken als ‘Lachdar’. Sommige bewoners
vinden het fijner om mij wijkagent of
meneer te noemen. Ik laat de mensen
hier vrij in. In mijn vorige wijk werd ik
ook vaak Ben genoemd, hier had ik ook
geen moeite mee. Ik vind het gesprek
wat daarna volgt het belangrijkst.
En ik zeg wel “nieuw” maar Lakhdar

Bovenal, laat Lakhdar weten het belangrijk te vinden
om betrokken te
zijn bij zijn omgeving. Met zijn jeugdige uitstraling en
amicale benadering kan ik mij voorstellen dat mensen geen moeite zullen hebben om hem te benaderen
met een vraag. Hij lijkt mij iemand
die het ijs snel breekt. Wel benadrukt
hij dat een bepaalde mate van afstand
ook nodig om professioneel en objectief te kunnen blijven.
Helderheid en zichtbaarheid
Voor ons als buurtbewoners wil hij
graag een duidelijk aanspreekpunt
kunnen zijn. Over zijn stijl van communiceren, zegt hij dat transparantie
voor hem voorop staat. Hij is van het
devies “Ik doe wat ik zeg en ik zeg wat
ik doe”. Hier voegt hij aan toe:
Ik vind het belangrijk om als wijkagent
zichtbaar te zijn. Zichtbaarheid vergroot herkenbaarheid en dat schept vertrouwen. Als het nodig is, moeten mensen mij weten te vinden. Voor sommige
mensen is de drempel naar de politie
nog erg hoog. Hierdoor blijven mensen

soms te lang met het probleem lopen.
Insta-agent
Voorafgaand aan mijn interview met
Lakhdar, heb ik hem uiteraard gegoogled. Daarbij viel mij op dat hij
ook op Instagram actief is onder de
naam @Wijkagent_Lakhdar. In mijn
reactie op een vraag daarover zegt hij:
Een kleine 5 jaar geleden ben ik begonnen als wijkagent in de Mors. Deze wijk
was erg divers en hierin zocht ik een
middel om een deel van mijn bewoners
te bereiken. Om die reden besloot ik om
een Instagram account te maken. Hier
deelde ik soms wat informatie die voor
de bewoners relevant kon zijn of gaf ik
een kijkje in onze werkzaamheden. De
laatste jaren ben ik weer wat minder
actief geworden met het plaatsen van
berichten. Sommige wijkbewoners spreken mij echter nog met enige regelmaat
via deze weg aan. Dat vind ik goed, het
is vooral een middel om is om in verbinding te blijven.
De invloed van Corona
Ik kan het niet laten om ook het Cwoord te laten vallen en ik vraag hem
in hoeverre dit op zijn werk van invloed is geweest. Zoals bij iedereen,
blijkt de pandemie ook in zijn werkzaamheden voelbaar te zijn:
Op professioneel gebied zag ik de invloed van Corona zeker terug in mijn
werkzaamheden. Zo hadden wij te
kampen met nog minder personeel, andere prioriteiten en andere diensten.
Als wijkagent werd ik vaker ingezet
om in de avond/nacht de avondklok te
handhaven. Dit had weer het gevolg dat
ik vaker in de nacht moest werken en
daardoor voor sommige bewoners niet
zichtbaar was, ze langer moesten wachten tot ik contact met hen opnam of kon
ik niet aansluiten bij sommige overleggen. Hier had ik soms wel moeite mee. Ik
merkte namelijk dat veel andere professionals vanuit huis moesten werken. Zij
waren dus echt gebonden aan de oog en
oor functie die ik als wijkagent voor hen
vervul. Doordat ik door mijn diensten
minder vaak met mijn wijkzaken bezig
kon zijn kon ik hier soms niet de invulling aan geven die ik gewend was.

9 / 2021 - pagina 9

Buurtkrant De Put in de Oude Morsch - 24e jaargang nr. 99

Mocht er in de toekomst een buurtbarbecue of borrel worden georganiseerd, laat Lakhdar weten
graag langs te komen voor een

drankje en om echt kennis te maken met de inwoners van de Oude
Morsch. We kijken er naar uit! z

Contact met Lakhdar:
Als wijkagent zal u mij zo veel
mogelijk op de fiets in de wijk tegenkomen. Mocht u mij voorbij
zien fietsen schroom dan vooral niet
om mij aan te spreken. Ik wil graag
aanspreekbaar zijn voor een ieder.
Als bewoner weet u namelijk als geen
ander wat er in uw wijk speelt. Deze
informatie is voor mij als wijkagent
van groot belang. Door te investeren
in een actieve samenwerking met u
en mijn werkpartners wil ik blijven
werken aan de veiligheid en de leefbaarheid van uw wijk.
Mocht u mij willen spreken dan
kunt u bellen naar 0900-8844. Ook
kunt u op de site www.politie.nl
een contactformulier invullen en
voor mij een bericht achterlaten.
Daarnaast ben ik onder de naam
@Wijkagent_Lakhdar
actief
op
Instagram

Onveilige verkeerssituatie mondt uit in noodlottig ongeval
/ Eva Bartlema

Cijfers wijzen naar onveilig verkeer in
Leiden
Van 2017 tot 2019 vonden in Leiden
831 verkeersongelukken plaats met
gewonden of doden. Alleen in Amsterdam (2.647 ongelukken), Den
Haag (2.581), Rotterdam (2.232) en
Utrecht (934) werden er meer ongelukken geregistreerd.
Tragedie in de Steenstraat
Op zaterdag 5 juni sloeg het noodlot
toe. Het was de dag dat de aangekondigde versoepelingen van de lockdown in gingen. De zon scheen, de
drukte van de markt op de beestenmarkt voelde gezellig aan. Verkeersregelaars aan beide einden van de
Steenstraat monitorden het busverkeer, zodat er per richting maar één
tegelijk doorheen reed.
Zevenjarige Doris fietste met haar
ouders voorbij. Ze week uit voor een
openslaande autodeur en kwam ten
val. Een passerende bus kon haar niet
meer ontwijken. Er snelden mensen

toe van alle kanten om haar te helpen,
maar het mocht niet meer baten. Doris stierf ter plekke aan haar verwondingen.

van. Er kwam een petitie om bussen
per direct uit de binnenstad te weren.

De onderbuik komt aan het woord

Gemeente Leiden heeft begin dit jaar
een routeplan uitgestippeld om de
verkeersveiligheid en leefbaarheid
van de stad te verbeteren.

De schok en het verdriet van dit ongeval waren nog lange tijd voelbaar in
de buurt en zijn dat op een bepaalde
manier nog steeds. Er ontstond een
herdenkingsplaats op de hoek van de
beestenmarkt met bloemen, knuffels
en tekeningen.
We gingen op zoek naar verklaringen.
Was het de schuld van de bus chauffeur? De openslaande taxideur? De
verkeersregelaars? Was het ook gebeurd als de zaterdagmarkt (wegens
Corona) niet naar de beestenmarkt
was verplaatst? Had de kleine meid
een helm moeten dragen?
Slachtofferhulp werd ingeschakeld
en meer dan 50 mensen die die dag
getuigen waren geweest van het
ongeval of op een andere manier betrokken waren, maakten hier gebruik

Mobiliteitsnota

Na de korevaarstraat en de hooigracht, wordt momenteel het gebied
rondom de langegracht al onder handen genomen. De herinrichting van
de Steenstraat en nieuwe Beestenmarkt zal nog enige tijd op zich laten
wachten. Volgens de planning van de
gemeente zullen de bussen pas na
2025 kunnen worden omgeleid.
Laten we duimen dat er tot die tijd
geen ernstige ongevallen meer plaatsvinden. Dit hebben we voor een deel
zelf in de hand.
Rijd, fiets en wandel voorzichtig en let
goed op elkaar! z
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Nieuwe schipper op
De Heere Regeert
/ Frits van der Mark

Aan het Galgewater ligt De Heere Regeert, een schip met een naam die aan
duidelijkheid niets te wensen overlaat. Het is een prachtig in 1885 gebouwd vrachtscheepje voor iedereen
herkenbaar aan het gele boeisel dat
langs de zijkant van het schip loopt.
Recent is De Heere overgenomen
door Daphne Treurniet. We spraken
elkaar aan boord waar de verbouw in
volle gang is.
In de roef word ik enthousiast ontvangen door Frenkie, een halve Jack Russell. Daphne laat me het schip zien.
Eerst passeren we het motorruim,
waar een grote DAF 525 het moment
van ‘trossen los’ ligt af te wachten.
Hierna komen we in het ruim, het ziet
er uit als een bouwplaats: leidingen
over het plafond en in de zij en overal
gereedschap, bouw- en isolatiemateriaal. ‘Work in progress’, er moet nog
wel wat gebeuren voordat het schip
bewoonbaar is. Voorin het schip bevindt zich een werkplaats en een zeer
grote watertank uit de tijd dat het
schip vracht vervoerde. Deze ruimte
zal later nog worden omgebouwd tot
een extra slaapkamer.
Van de Hooigracht naar de Heere
Tot voor kort woonde Daphne op de
Hooigracht en inmiddels, totdat de
verbouwing klaar is, op een tijdelijk
adres. De planning is om rond half
november naar het schip te verhuizen. Ik vraag Daphne hoe zij op het
idee is gekomen om op het water
te gaan wonen. Ze vertelt dat ze van
jongs af aan gezeild heeft. Met haar
ouders in Friesland, op de Wadden
en altijd met platbodems. Ook nu nog
huurt ze af en toe een zeilboot op de
Kaag om lekker uit te waaien.
Een jaar geleden vatte ze het plan op
om op een niet al te groot schip te
gaan wonen en ermee rond te trekken. Praktische bezwaren, als het
vinden van tijdelijke ligplaatsen en
het contact met haar twee studerende kinderen, maakte dit lastig
uitvoerbaar. Een schip met een vaste
ligplaats waar ook mee gevaren kon

Daphne op haar Heere Regeert, foto: Lieke Zengerink
worden was een beter uitgangspunt.
En toen bleek De Heere Regeert te
koop…
Van duurzaam ondernemen en mobiliteit
Gevraagd naar haar werkzame leven
vertelt Daphne dat zij in Groningen
bedrijfskunde studeerde en via een
baan in het westen terecht kwam. Gedurende 10 jaar woonde en werkte zij
daarna als ondernemer op het Canarische eiland La Palma. Terug in Leiden werd zij zelfstandig adviseur in
duurzaam ondernemen. Op dit moment is Daphne, ten behoeve van onder andere de gemeente Leiden, mobiliteitsmakelaar. Daar houdt zij zich
onder andere bezig met de problematiek rond een autoluwe binnenstad.
Dus bijvoorbeeld ook met de vraag
die in onze buurt al jaren rond gaat:

waar kan ik mijn dure fiets/bakfiets
veilig stallen?
Eerste ervaringen met de buurt
Daphne kijkt uit naar de tijd dat ze
definitief aan boord kan gaan wonen.
Ze heeft nu al ervaren dat de sociale cohesie langs het Galgewater een
stuk groter is dan op de Hooigracht.
Het is veel minder anoniem, mensen
knopen makkelijker een praatje aan.
Ook krijgt zij alle hulp van de medeschippers van de Historische Haven
om zich alle zaken rond het leven aan
boord en in de haven eigen te maken.
In een bijzin vertelt Daphne nog dat
zij ook wel voor de wijkkrant Pancras
schreef, de Hooigracht valt onder de
Wijkvereniging Pancras-West. Als je
verhuist bent gaat onze redactie daar
op terugkomen… z
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Highlights of edition #99 and looking ahead to #100
/ Eva Bartlema

As we round up our second summer
under the dictate of COVID-19, the
neighborhood magazine is busy preparing for its 100th release. The centenary edition will include historical
articles and meaningful tributes, pictures and interviews, which will be
interesting for both newcomers and
well rooted locals.

Hannie has dug into the history and
architectural traits of a Morsstraat
building once again. Each new fact
makes walking through the neighborhood just a tad more interesting!
The interview that Daphne conducted with a group of housemates living
in the Morsstraat then gives us an insight in Dutch student life.

My goal is to provide at least 4 or 5
articles in English for this upcoming
special edition. Of course I will do
my best to “shake something out of
my sleeve”, as we say in Dutch, but I
hereby also call upon my neighborhood Anglophones to send in their
contributions. What was your first
impression of Leiden and de Oude
Morsch neighborhood? What did you
wish you had known sooner? What
are the ups, what are the downs of
living here? Feel free to send your
ideas, pictures, blogs, vlogs or tips to
buurtkrant@deoudemorsch.nl or via
Whatsapp to +31 641 669 214.

The encounter I had with our new
neighborhood police officer, Lakhdar, is also worth taking a peak at,
even if it’s only to familiarize yourself
with his face, so you can give him a
nod and wave as he cycles by.

Now let’s get to the current edition.

An interview with Vina, from Vietnamese restaurant Vina’s Noodles, reveals a little bit about her background
and the specialties on her menu.
On a sad note, a meaningful tribute to
Martin Boon is included, who passed
away on the 26th of June. He was an
active member of the neighborhood
association for a long time, as well
as a regular contributor to the news-

paper and to most of the activities in
this area.
Further on you can find an article
referring to the tragic accident that
happened in the Steenstraat in the
first week of June. The large amount
of flowers and cards that were left at
the location of the accident reflected
the effect it had on so many of us in
the city.
News from the historical harbor,
along the Kort Galgewater, has been
provided by Frits in the form of an
interview with newcomer Daphne
Treurniet. Also Harbormaster Pepijn
Hijdra has written a short overview of
the state of affairs and provided us an
insight into life aboard the historical
ships, as they set sail for the summer
months.
Let’s continue to look out for each
other and ourselves. Stay healthy, be
safe. z

Do you
know
where the
trash bins
are
located?

/ Eva Bartlema

Our neighborhood
has 5 underground
trash disposal containers. Every household possesses a
keycard that gives
access to at least
two of these bins.
In case you don’t
know where the
bins are located,
check out the map. 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
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:
Daphne Pohlman, Ellen de Jong,
Eva Bartlema, Frits van der Mark,
Hannie Huisman, John Coenraad,
Pepijn Hijdra , Ben Zech, Yvette Albrecht
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 ideeen voor onderwerpen voor de buurtkrant kun je mailen naar
buurtkrant@deoudemorsch.nl.
De deadline voor de volgende buurtkrant is:
11 november 2021 z

Bestuur van de Vereniging ‘De Put in de Oude Morsch’
Ben Zech / voorzitter						voorzitter@deoudemorsch.nl
Yvette Albrecht / secretaris			
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 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. 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

