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Van de redactie 
 

 

Veertig jaar geleden zong Gerard Cox “’t Is weer 

voorbij, die mooie zomer”. Nee, dit jaar begon die niet 

in Mei, maar veel later. Maar wat hebben we ervan 

genoten! En ook over de nazomer hebben we niet te 

klagen. Nu ik dit schrijf, wordt echt herfstweer voor-

speld, veel wind, regen en een stuk kouder. Jammer? 

Ach, de herfstkleuren in het bos zijn prachtig, evenals 

op een mistige ochtend de zonnestralen tussen de 

bomen. Het winterkoninkje zit achter in de tuin alweer 

luid te verkondigen dat die rhododendron zijn territo-

rium is. Andere vogels zijn juist aan het vertrekken. 

 

Ook in deze Raadsheer het vertrek van twee langduri-

ge buurtgenotes. En een heel aantal andere familiebe-

richten: het overlijden van kater Sjimmie, een 

huwelijk, 2 nieuwe aardbewoonstertjes en 2 paar 

nieuwe buurtbewoners.  

 

De redactie prijst zich gelukkig met het feit, dat één 

van die nieuwe bewoners zich spontaan heeft aange-

meld om voortaan de voorplaat van de krant te teke-

nen. Het is Pleun Maes, die heel graag tekent. Voor 

“Mies” van het leesplankje kon ze gewoon thuis één 

van de beide poezen als voorbeeld gebruiken.  

 

Voorts in deze editie verslagen van de Raadsheren-

loop, het Kindertheater en de hutspotmaaltijd, alle-

maal met gezellige foto’s erbij. Alle evenementen, 

inclusief de buurtbarbecue bij het Rozenpleintje, ver-

liepen zonder regen; dat was vorig jaar wel anders.  

 

Buiten de vaste rubrieken zijn er boeiende bijdragen 

over het thema “Lezen en schrijven”. Over de Konin-

klijke Bibliotheek, het kinderboekenmuseum, het 

regionaal archief, de leesclub, hoe kinderen tegen-

woordig leren lezen en schrijven, enfin, kijkt u maar 

hiernaast bij de inhoudsopgave. Ook een oproep om 

mee te praten over en/of te doen aan bookcrossing. 

Boeiende onderwerpen allemaal, waar wij de auteurs 

heel dankbaar voor zijn. 

 

Het thema van het eindejaarsnummer is “Buren”.Wat 

kunt of wilt u daarover vertellen?  Er zijn vast heel 

mooie verhalen bij. Stuurt u die s.v.p. uiterlijk 15 

november naar redactieraadsheer@hotmail.nl 
 

Veel plezier met het lezen van deze Raadsheer. 

 

 

 

Janny van Nieuwkoop 
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»DE RAADHEER« in kleur? 

Op papier is het helaas nog niet zo ver. Maar wist u: 

 dat u alle foto’s en illustraties in kleur kunt zien op 
de buurtwebsite: www.raadsherenbuurt.nl? 

 dat u in de online Raadsheer ook kunt doorklikken 
via hyperlinks naar websites en mailadressen? 

 dat u zich bij webmasterraadsherenbuurt@live.nl 
kunt aanmelden voor buurtmail waardoor u 
automatisch op de hoogte wordt gehouden? 

 

mailto:redactieraadsheer@hotmail.nl
http://www.raadsherenbuurt.nl/
mailto:webmasterraadsherenbuurt@live.nl
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Van het bestuur 

Minke Holleman 

 

Een mooie buurt in een mooie stad 
 

In deze buurtkrant en in deze rubriek wordt vaak de lof gezongen over de buurt: terecht – want dit is de búúrtkrant en het ís 

ook een hele leuke buurt. Maar – nee, niet maar – én die buurt ligt in een hele leuke stad. Je ziet het soms zelf niet meer, omdat 

je er zo aan gewend bent, maar terug van vakantie keek ik met de ogen van een toerist-die-zich-erg-thuis-voelt naar mijn stad, 

uw stad, onze stad. 

 

Wat zie je dan?  

 

Waar zal ik beginnen? Klein genoeg om je er (snel) thuis te voelen, groot genoeg om je veel te bieden – dat zeggen wij, als 

marketeers van de Universiteit Leiden, tegen aanstaande studenten over de universiteit en de stad. 

Leiden heeft veel aan de universiteit te danken: het Academiegebouw, de Hortus (prachtige nieuwe tropische kassen!), de stu-

dentenhuizen, al die fietsen, de (ook steeds meer internationale) studenten – een studentenstad is gewoon leuker dan een gewo-

ne stad. 

Al dat water – steeds meer mogelijkheden om per boot vanaf het water de stad te ontdekken., en wat is Leiden dan mooi!  

Allerlei activiteiten het hele jaar door: 3 oktober, Leiden Culinair, Nacht van Kunst en Kennis, Kunstroute, museumweekend, 

open monumentendag, beeldententoonstelling op de Hooglandse Kerkgracht… 

De winkels, er staat misschien veel leeg, maar er zijn (gelukkig) nog steeds veel bijzondere winkels. De prachtige nieuwe ge-

vel bij de V&D, waar het pand In den Vergulden Turk in oude luister is hersteld. Tip: Emma Biemans, dochter van onze buurt-

genoten Jos en Dieneke, opende onlangs een woonwinkel op de Breestraat, tegenover het stadhuis. 

Creativiteit, literair talent, gedichten op de muur, steeds meer terrassen aan het water (De Volharding aan de Haven) groen 

(onze eigen Leidse Hout), de Singelpark Kweektuin bij het station– er valt echt veel te ontdekken in Leiden, stad van ontdek-

kingen! Zie ook www.leiden.nl 
 

Nog zo iets fijns van Leiden: alles is dichtbij:  

Den Haag: Bijenkorf, Gemeentemuseum, Beelden op het Lange Voorhout… 

Amsterdam: nieuwe Rijks, Stedelijk, Van Gogh…. 

Meer van de natuur dan cultuur? Strand, duinen, Kaag…  

Schiphol (en dus de rest van de wereld): drie kwartier nadat je geland bent, ben je weer thuis.  

 

Jochem Meyer bezingt zijn stad zo vrolijk, “Lalala Leiden, stad waar ik nooit meer weg wil gaan” (bekijk ‘t leuke filmpje op 

YouTube). 

Nou ja, soms dus even, om er weer terug te kunnen komen en dan met een frisse blik te zien hoe mooi Leiden is! 

 

Op de hoogte blijven van al het moois in de buurt? Geef u op voor buurtmail, door een mailtje te sturen naar webmaster-
raadsherenbuurt@live.nl. Kijk ook op www.raadsherenbuurt.nl 
 

 

Oud Papier Actie (OPA) 
 

Plaatsen Ophalen 

donderdag 7 november 2013 maandag 11 november 2013 

donderdag 5 december 2013 maandag 9 december 2013 

donderdag 2 januari 2014 maandag 6 januari 2014 
 

 

http://www.leiden.nl/
mailto:webmasterraadsherenbuurt@live.nl
mailto:webmasterraadsherenbuurt@live.nl
http://www.raadsherenbuurt.nl/
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KETTINGINTERVIEW 

Lida Jansen , Warmonderweg 

 
1. Wanneer en waarom ben je in de Raadsheren-

buurt komen wonen ?  

Ik woon sinds 1971 op de Warmonderweg. Toen 

mijn man na zijn promotie aan de RUL bleef ver-

bonden hebben we een betaalbaar huis gezocht en 

zijn met onze 3 zonen (toen 6, 4 en 2 jaar oud) 

vanuit de Torenflat (toentertijd de hoogste flat 

van Leiden) naar de Warmonderweg verhuisd. 

Hoewel ik nu alleen woon (mijn man is in 1991 

overleden), heb ik er nooit spijt van gehad! 

 

2. Wat is het mooiste originele detail in je huis ?  

Behalve de trap en de hoge plafonds, die Babra 

Verbij in de vorige Raadsheer al noemde, waar-

deer ik zeer de aparte voorkamer, waarin nog al-

les origineel is en in het bijzonder de schouw, die 

een stuk mooier is dan de twee andere schoor-

steenmantels die er ook nog zijn. De ramen zijn 

inmiddels wel vervangen door dubbelglas. 

 

3. Wat is je favoriete buurtactiviteit ? 
De hutspotmaaltijd als het niet te hard regent. 

Verder zijn mijn buurtactiviteiten meer en petit 

comité; ik zit in een raadsheren-leesgroepje en 

doe mee aan een – eetgroepje. 

 

4. Als de Raadsherenbuurt € 50.000 zou krijgen 

om de buurt te verbeteren of te verfraaien, hoe 

zou jij dat dan doen ?  

30 km zone in de buurt en misschien verfraaiing 

van het groen op het Rozenpleintje (mag een 

beetje fleuriger!) 

 

5. Hoe ga je naar je werk en hoe lang doe je daar 

over ?  

Officieel ben ik al negen jaar met pensioen, maar 

ben toch nog vaak op mijn oude werk (Vrije 

School Mareland aan de Maresingel) voor af en 

toe een paar lessen en hand- en spandiensten. 

Bijna altijd op de fiets, want dan geniet je voor 

niets en het is bovendien heel praktisch! 15 min.  

Bovendien heb ik 8 kleinkinderen (bijna 9); ik 

hoef me niet te vervelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Wanneer en hoe heb je voor het laatst gebruik 

gemaakt van wat Leiden aan cultuur te bieden 

heeft ?  

Ik ben een regelmatige bezoeker van de Leidse 

musea (o.a. RMO, Naturalis, Volkenkunde, La-

kenhal). Natuurlijk bezoek ik ook de Hortus 

(wandelen met kleinkinderen). Ik heb al jaren een 

abonnement op de concerten, georganiseerd door 

K&O in Oegstgeest. Tot vorig jaar waren die in 

het Groene Kerkje, maar nu bijna in de Raads-

herenbuurt, namelijk in de Pauluskerk. Een aan-

winst voor onze buurt en zeer aan te raden. 

 

7. Welke krant lees je, op welk moment van de 

dag en hoe lang doe je daar over ?  

NRC. ’s Avonds kijk ik hem altijd in, maar lees 

hem meestal ook nog de andere dag. Geen idee 

hoe lang. 

 

8. Wat komt spontaan bij je op als je het thema 

(Lezen en schrijven) van deze Raadsheer leest 

?  

Hoe heerlijk lezen is en ook schrijven, hoewel dat 

tegenwoordig niet meer zo aan de orde is, helaas. 

Behalve zelf lezen en schrijven is het ook een 

plezier dat aan kinderen te leren. 

 

9. Welke vraag zou je zelf willen stellen ? En na-

tuurlijk willen we ook je antwoord graag ver-

nemen.  

Wanneer houden we op met mopperen? Ik 

schrijf(?) dit de dag na Prinsjesdag. Ik hou er 

vandaag mee op!! 

 

10. Wie mag de volgende vragenlijst beantwoor-

den en waarom heb je haar / hem gekozen ?  

Rita de Coursey uit de Fagelstraat, een zeer ge-

waardeerde en zeer ingeburgerde ‘buitenlandse’. 
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? ?  Ik zie, ik zie…  ? ? 

De juiste oplossing van het zoekplaatje uit de Raadsheer van juli 2013 is door vier le-

zers ingestuurd! 

Afgebeeld was een detail van de zij-ingang bij kinderdagverblijf  Krullevaar aan de 

Antonie Duycklaan. 

Friso Hogendoorn, Cedric Leijenaar, Gillian Theeuwes en Maarten Hijzelendoorn 

hadden het allen goed gezien. 

De prijs, ter beschikking gesteld door Wout Bergers Sport aan de Rijnsburgerweg, is 

gewonnen door 

Gillian Theeuwes 

uit de Van Olden-

barneveltstraat, die 

als eerste het juiste 

antwoord heeft 

gegeven. 

Zij kan haar prijs 

ophalen in de sportzaak. 

 

Het nieuwe zoekplaatje betreft een klein detail van een woning 

in de Raadsherenbuurt.  

Voor bonuspunten: wat hangt er nog meer aan deze gevel? 

Succes met zoeken! 

Stuur uw oplossing naar redactieraadsheer@hotmail.nl. 
 

 

Kamermuziek in de Paulus 

 

Voor liefhebbers van kamermuziek is er goed nieuws: vanaf nu vinden de concerten van K&O Oegstgeest plaats in de Paulus-

kerk, dus altijd op loopafstand. Op de vrijdagavond, aanvang 20.15 uur. Bij de prijs is een kopje koffie vooraf inbegrepen, even-

als een glas na afloop, waarbij u dan ook met de uitvoerenden kunt napraten. Als u op de hoogte gehouden wilt worden van alle 

concerten en eventuele wijzigingen, kunt u een e-mail sturen naar: margaret.krill@xs4all.nl 

Wij zullen u in de Raadsheer voortaan summier informeren over data en programma. 

 

Het eerste concert was op 11 oktober. Toen speelde het Ruysdael Strijkkwartet (twee violen, alt en cello) een prachtig klassiek 

programma met werken van Bach, Mozart en Beethoven. 

 

Het tweede op 15 november: het Haags Saxofoonkwartet (vier saxofoons)speelt dan onder meer Rhapsody in Blue van Gershwin 

en tango’s van Astor Piazzolla 

. 

Buurtactiviteiten 

  

mailto:redactieraadsheer@hotmail.nl
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AAP – NOOT - MIES 

Nico Koek, buurtcolumnist  

 

Op hoge poten stond het voor de klas  

Met platen door de juffrouw aangewezen 

En letters om de namen mee te lezen 

Alsof je niet vanzelf zag wat het was. 

 

Dit zijn de eerste regels van het gedicht dat Kees Stip wijd-

de aan het fameuze ‘leesplankje’, een oud Nederlands fe-

nomeen . Zelfs  generaties die er nooit mee gewerkt hebben, 

weten wat je bedoelt met “aap, noot, mies”. Dat leesplankje 

is omstreeks 1894 bedacht door de hoofdonderwijzer M.B. 

Hoogeveen uit Stiens. Enkele jaren later verwierf uitgever 

Wolters de rechten. Jan Ligthart en Rieks Scheepstra wer-

den gevraagd een serie bijbehorende leesboekjes te schrij-

ven met een nieuw leesplankje. Boekjes en plankje zijn 

door Cornelis Jetses van plaatjes voorzien. In 1906 ver-

scheen de eerste grote klassikale versie van de Hoogeveen’s  

Verbeterde Leesplank. Die bestond uit een groot leesbord 

met afbeeldingen en losse letters, en een grote vertelplaat, 

ook getekend door Jetses. Daarop zie je alle personen en 

dieren van het plankje terwijl ze opkijken naar een aap in de 

dakgoot. Voor de kinderen hoorden er een klein houten 

leesplankje bij en twee ronde, rode letterdoosjes. Het kleine 

doosje was gevuld met de lettertjes voor de eerste regel en 

het grote doosje met de lettertjes voor het gehele plankje. 

Het principe van de methode is gebaseerd op de voortdu-

rende vergelijking tussen het gesproken en het geschreven 

woord. De kinderen moesten verband leggen tussen de 

klanken en de daarmee overeenkomstige lettertekens. Daar-

bij speelden de normaalwoorden  - dat zijn woorden  waar-

in klinkers en medeklinkers een ongewijzigde klank hebben 

-  een grote rol. Dus zo leerden zij aap, noot, mies, wim, 

zus, jet/ teun, vuur, gijs, lam, kees, bok/weide, does, hok, 

duif, schapen eerst lezen als ‘eenheden’ van woorden, die je 

dan kon ontleden in klanken/lettertekens. 

Later verschenen er varianten, zoals het Indisch leesplankje, 

met enkele andere woorden. Al in 1905 was een katholieke 

versie van het leesplankje  ontworpen door frater Euthymi-

us Becker. Dat begon met aap-roos-zeef  en bevatte zeven 

woorden die ook op Hoogeveens plankje voorkwamen. 

Becker voerde achttien andere woorden op. Dat verschil zat 

hem  niet zozeer in religieuze, maar meer in didactische 

overwegingen. Ook in katholieke kring was men vol lof 

over Hoogeveens methode. De onderwijsfraters Reynders 

en Doumen  noteren: “ (….) ’t Prikkelt den leerlust, ’t be-

vordert de zelfwerkzaamheid, ’t kweekt attentie, tucht en 

zorgzaamheid, wat wil je meer?”. Met zo’n compliment 

zou menig onderwijsveranderaar zeer tevreden zijn ! Waar-

schijnlijk was er ook een meer commerciële reden voor het 

eigen katholieke plankje:  het rooms-katholiek Jongens-

weeshuis in Tilburg (later uitgeverij  Zwijsen) gaf deze 

versie uit.                                                                                      

De methode van Hoogeveen bleef  het  ‘aanvankelijk lees-

onderwijs’ domineren tot in de jaren zestig van de vorige 

eeuw. Daarna volgde de ‘synthetische leesmethode’ en nog 

weer later de ‘structuurmethode’…..  . Geen van deze latere 

methodes kan bogen op zo’n prominente plek in ons collec-

tieve geheugen als ‘Aap- Noot- Mies’.  En dankij Steve 

Jobs leeft de methode Hoogeveen door, ook in het digitale 

tijdperk . Gewoon  via een App:  AppCodex, geschikt voor 

iPhone, iPod Touch en iPad .”Leer het Aap-Noot-Mies en 

de klanken van de Nederlandse taal”, luidt het daar enthou-

siast , “een oud-Hollandse methode in een nieuwerwets 

jasje “. Een goed idee voor de Maurice de Hond scholen!  .                                                                                                                                       

 

Via een andere site kunnen de ouders dan een ‘super unieke 

en leuke iPad hoes’  bestellen, - fluweelzacht van binnen en 

waterafstotend van buiten-, met een schattige print van het 

ouderwetse  leesplankje’  om hun digitale spulletjes in op te 

bergen. Kees Stip dichtte met vooruitziende blik:  

 

En ‘s avonds met het maanlicht door de ramen,                                                                                                                            

te wakker om te slapen en te moe                                                                                                                       

om te begrijpen waarvandaan en hoe,                                                                                                                   

lig je te wachten tot de letters komen                                                                                                                

en dansen in je kleine paradijs                                                                                                                             

als aap noot mies wim zus jet teun vuur gijs.
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Het raadsel KB 
 

Els van Eijck van Heslinga,  Van Oldenbarneveltstraat  

 

KB? KB? Waar zou die afkorting voor staan? Koninklijke 

Bijenkorf? Koninklijk Besluit?  Ik heb in de afgelopen jaren 

al heel wat creatieve oplossingen gehoord van dit raadsel. 

Helaas helpt het ook maar weinig als ik verklaar dat ik bij 

de Koninklijke Bibliotheek = KB werk. De wat? Het enige 

wat mij in zo’n gesprek enigszins verder helpt is als ik dan 

snel toevoeg: de nationale bibliotheek van Nederland. Oh, 

ja. Dus je werkt niet op Paleis Noordeinde? Neen. En ik heb 

ook al geen knotje in mijn haar. Dan doemt de volgende 

horde op. Wat is die KB dan eigenlijk? Met die vraag doe je 

mij een groot plezier. Daar gaat ‘ie. 

 

De Koninklijke Bibliotheek 

heeft wel degelijk een band 

met ons koningshuis. Want 

in 1795 vluchtte stadhouder 

Willem V naar Engeland, 

toen de Fransen ons land 

binnenvielen en het duide-

lijk werd dat de patriotten-

beweging de macht in de 

Republiek zou overnemen. 

Natuurlijk kon hij het 

grootste deel van zijn bezit-

tingen niet meenemen, 

waaronder zijn mooie bi-

bliotheek in Den Haag. In 

1798 besloot de regering 

dat deze boekencollectie 

ten dienste moest staan van 

het volk. Echt koninklijk  

werd de nationale biblio-

theek in 1806, met de 

komst van onze eerste 

koning Lodewijk Napole-

on. In de eerste helft van de 

negentiende eeuw verhuis-

de de boekerij van het 

Binnenhof naar een prach-

tig pand aan het Lange 

Voorhout 34. Vandaar zijn 

de collecties in 1982 overgebracht 

naar een groot wit gebouw vlak 

naast Den Haag Centraal Station. 

 

Tegenwoordig hanteren we in Nederland een nette taakver-

deling tussen erfgoedinstellingen. Het Nationaal Archief is 

de archivaris van de Nederlandse overheid en daar vind je 

dus allerlei ongepubliceerde bronnencollecties. Het Instituut 

voor Beeld en Geluid verzorgt het beheer van audio-visueel 

materiaal van nationaal belang. En de KB is er voor alles 

wat ooit in en over Nederland is gepubliceerd. Dat is onze 

kerntaak.  Maar zoals alle oude bibliotheken heeft ook de 

KB in de loop der jaren van alles en nog wat opgenomen 

wat niet strikt tot ons officiële verzamelgebied hoort. Zo 

kunnen bezoekers zo’n zeshonderd middeleeuwse hand-

schriften raadplegen, honderdduizenden brieven of een 

prachtige verzameling Franse kunstenaarsboeken. Er staan 

en liggen nu ruim 6 miljoen boeken, kranten en tijdschriften 

in onze depots, die 110 km plankruimte in beslag nemen. 

Het is ons collectief papieren geheugen.  

Al dat fysieke materiaal is voor iedereen toegankelijk. Toen 

in de jaren negentig de digitale wereld begon te ontstaan, 

was al snel duidelijk dat die ontwikkeling enorme gevolgen 

zou hebben, ook voor biblio-

theken. Veel publicaties, 

zeker de wetenschappelijke 

tijdschriften, verschijnen 

alleen nog maar digitaal. De 

KB heeft dus naast haar 

depot voor papier ook een 

elektronisch depot voor de 

duurzame opslag van digita-

le publicaties. En wij probe-

ren in hoog tempo onze 

papieren collecties te digita-

liseren, zodat iedereen overal 

ter wereld alles kan vinden 

wat de KB beheert. Acht 

miljoen pagina’s uit Neder-

landse kranten zijn al op 

ieder woord doorzoekbaar en 

100.000 boeken tussen 1700 

en 1800. In de digitale we-

reld is veel meer mogelijk 

als het gaat om zoek- en 

combinatiemogelijkheden. 

Zo zal de KB voor het eind 

van dit jaar DELPHER lan-

ceren. Op dat platform kun 

je dan zoeken door al onze 

boeken, tijdschriften en 

kranten, ook materiaal uit 

andere Nederlandse bibliotheken.  

We zijn op weg naar een digitale 

nationale bibliotheek. Innovatie & Ontwikkeling/IT is de 

grootste sector in de KB met veel Europese projecten, om-

dat al deze ontwikkelingen in een internationale context 

plaatsvinden.  

 

Het is eenvoudig voor te stellen dat de grenzen die in de 

fysieke wereld nog bestaan tussen archieven, musea en 

bibliotheken, in de digitale wereld zullen verdwijnen. Wat 

dat precies betekent voor de bibliotheken en dus voor de 

Een middeleeuws handschrift 
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KB, is de vraag. Daarover zijn de meningen verdeeld. 

Voorlopig bevinden we ons nog in het stadium waarin beide 

vormen van publicaties naast elkaar bestaan. Interessante 

tijden dus.  

 

Maar ons werk loont pas echt als iedereen gebruik maakt 

van ons aanbod. Kijk vooral eens rond op onze website 

www.kb.nl , bijvoorbeeld bij de webexposities over 25 

Nederlandse wielerhelden of bij de bladerboeken: het be-

roemde kinderboek Piet de Smeerpoets. Zoek eens op je 

eigen achternaam in die miljoenen krantenpagina’s en doe 

zo nieuwe ontdekkingen over je voorouders. Of ben je geïn-

teresseerd in het werk van onze dichters en denkers? Voor 

elck wat wils. Ik hoor graag hoe het bevalt! 

 

  

Een serverkast van het digitale depot 

http://www.kb.nl/
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Het Kinderboekenmuseum 
 

Ton Staphorst 

  

“Waar de kinderen van een tiental jaar geleden nog blij waren met het krijgen van een boek voor hun verjaardag, zijn de kin-

deren van tegenwoordig niet weg te slepen bij de computer en televisie. Het boek heeft veel concurrentie gekregen van games, 

computers, mobiele telefoons, internet etc. Dit is erg jammer want het is bewezen dat het lezen van een boek goed is voor de 

ontwikkeling van een kind.  

 

Het plezier van het lezen loopt bij kinderen ook sterk terug. Slechts de helft van de kinderen beleeft nog plezier tijdens het 

lezen van een boek. Hierbij houdt 30% van de kinderen het lezen een half uur per dag vol en slechts 8% leest langer dan een 

uur. Nederland heeft hiermee de laagste score binnen de 32 OESO-landen. (bron: http://plazilla.com/lezen-is-goed-voor-de-

ontwikkeling-van-een-kind).” 

 

Met deze passages begint mijn dochter Irene haar verslag naar aanleiding van een stage bij het Kinderboekenmuseum in Den 

Haag. Het museum moedigt kinderen aan te gaan lezen en het lezen ook leuk te gaan vinden. In de tentoonstelling Papiria van 

het Kinderboekenmuseum ondergaan kinderen de magie van woord en beeld. Op een speelse wijze maken ze kennis met ver-

halen, illustraties en gedichten. Het is de missie van het Kinderboekenmuseum om kinderen op een leuke en aansprekende 

manier verhalen te laten ontdekken, beleven en zelf te gaan schrijven. Naast de tentoonstelling Papiria heeft het museum ook 

de bijbehorende website www.papiria.nl. Op deze website kunnen kinderen verder gaan door het schrijven van verhalen en het 

maken van een rap of strip. Zo worden ze gestimuleerd plezier te beleven aan het lezen en schrijven van verhalen.  

 
Tijdens het bezoek aan de tentoonstelling Papiria worden kinderen opgeroepen om te strijden tegen Inktvraat, een personage 

dat alle verhalen probeert te vernietigen door het opslurpen van inkt. Als je niet uitkijkt gaat het literaire Luilekkerland te 

gronde. Daarom word je opgeroepen zelf nieuwe verhalen te maken. Dat doe je met behulp van een armband met rfid-chip die 

je nodig hebt om opdrachten uit te voeren en inspiratie op te doen voor een eigen verhaal. De opgeslurpte inkt moet uiteinde-

lijk leiden tot een nieuw verhaal dat je thuis schrijft.  

 

De tentoonstelling is de moeite waard. Irene gaf mij een privérondleiding. Dat was maar goed ook, want bij het uitvoeren van 

de opdrachten kwam mijn digibetisme naar voren. In “mijn” tijd waren boeken nog heilig. De ervaring is dat kinderen moeite-

loos en met veel enthousiasme aan de slag gaan. Voor als u naar het Kinderboekenmuseum wilt gaan: het is gelegen vlak naast 

de Koninklijke Bibliotheek naast station Den Haag Centraal. Ook voor partijtjes kun je er terecht. 

 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8A3ix8SwTkCZOM&tbnid=xlygFi563heXJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.rgb-led.nl/nl/project/architectural/41/Kinderboekenmuseum&ei=1ChkUruoNKml0wW7vIGIDA&bvm=bv.54934254,d.d2k&psig=AFQjCNGwVDkosP8a9UmwDCBF0KmjYA0Wug&ust=1382382161104411
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Bookcrossing 

Leta Jansen, Van Beuningenlaan

 

Dit idee begon in de zomervakantie. We wilden de vele 

honderden boeken in ons huis eens aan een kritische blik 

onderwerpen en een driedeling maken: houden, twijfel en 

afscheid nemen. 

Boeken waar wij afscheid van willen nemen zo maar in de 

oud papierbak dumpen, kunnen wij niet over ons hart 

verkrijgen, vandaar het volgende idee: bookcrossing! 

Op internet vind je veel informatie over dit begrip:  

BookCrossing is een initiatief van en voor enthousiaste 

lezers van over de hele wereld. Ze laten boeken “in het 

wild” achter zodat anderen ze kunnen lezen. Boeken die 

thuis toch maar staan te verstoffen, of die ze zo mooi vin-

den dat ze de ervaring willen delen. 

De term bookcrossing is bedacht door de maker van 

www.bookcrossing.com, Ron Hornbaker, een Amerikaan. 

Via deze site kan een boek geregistreerd worden waarna 

er een label met het BCID (boek-ID) nummer in wordt 

geplakt. Door deze registratie kan het boek gevolgd wor-

den van eigenaar naar eigenaar. Het doel van dit alles is 

tweeërlei, van de hele wereld een bibliotheek te maken en 

mensen met elkaar te verbinden. 

Wat leden (ook wel genaamd 'bookcrossers') verbindt, is 

de liefde voor lezen en voor boeken. De leden kunnen op 

de website zien waar het boek dat ze losgelaten hebben, is 

gebleven, mits vinders ook melden waar het boek gebleven 

is. Hoe ze kunnen zorgen dat een boek gevonden en ge-

meld wordt, houdt veel bookcrossers bezig. Op de website 

is een forum, waar leden tips uitwisselen over de beste 

manieren om een boek te 'releasen', maar ook over (naar 

hun mening) interessante boeken en over evenementen die 

met boeken of bookcrossing te maken hebben. Er vinden 

ook op allerlei plaatsen ontmoetingen plaats waar 'book-

crossers' ervaringen met elkaar delen. Deze zijn vaak 

kleinschalig en lokaal; ook zijn er soms internationale 

Bookcrossing Conventies. In 2010 was er een in Amster-

dam. 

Naast de mogelijkheid het boek achter te laten 'in het wild' 

(wild releases), zijn er andere manieren om boeken te 

verspreiden. Er zijn openbare leesplankjes waar boeken 

neergezet kunnen worden en opgehaald. Dat zijn de zoge-

naamde OBCZ's, Official Bookcrossing Zones. Deze OB-

CZ's zijn te vinden in openbare ruimtes zoals cafés. 

 

De eerste initiatieven – door onze oproep op de website 

van de Raadsheer - zijn al door Paul Kuijt uitgezet: een 

boekentafel tijdens de buurtbarbecue! Deze tafel kon reke-

nen op bijval. Een paar bewoners snelden naar huis om 

zelf een paar boeken toe te voegen en anderen kondigden 

aan de volgende keer ook boeken mee te nemen. 

Het is een begin. Wel erg bescheiden, want er zijn maar 

een paar boeken van eigenaar gewisseld. Animo genoeg 

om boeken weg te doen  - door de opkomst van e-readers - 

,maar weinig aanvechting om boeken te ontvangen. 

Volgens Paul zouden we iets moeten bedenken wat de 

volgende levensfase voor de boeken is, nadat ze tevergeefs 

op de boekentafel hebben gelegen. Bijvoorbeeld een af-

spraak maken met een kringloopwinkel om daar steeds een 

paar dozen naartoe te brengen. Of een andere bestemming 

die voorkómt dat ze de papierbak in gaan of toch maar 

weer in een doos mee terug naar huis gaan om te verstof-

fen?  

Kortom: al genoeg ideeën! 

Oproep: Graag zouden wij met een aantal buurtgenoten 

deze ideeën verder uitwerken. 

 

Welkom: woensdag 30 oktober om van 20.30 tot 22.00 

uur op Van Beuningenlaan 2. Aanmelden per mail – ook 

als je wilt meehelpen en deze datum niet aanwezig kunt 

zijn – bij Leta Janssen: leta.janssen@gmail.com of 

Judith van de Wetering: Judith.vdwetering@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=roXEdyYuMgd_2M&tbnid=ZVK61r-CqHnJfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://coffeecurls.wordpress.com/2011/08/22/book-crossing/&ei=JSdkUoevDIiy0QXOvoDwCw&bvm=bv.54934254,d.d2k&psig=AFQjCNHZYPjrgoXbLp0fPFH4mW8FVngLAw&ust=1382381728312533
mailto:leta.janssen@gmail.com
mailto:Judith.vdwetering@gmail.com
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Erfgoed Leiden en omstreken 

Ton Staphorst 

 

Algemeen 

Dit themanummer van de Raadsheer gaat over lezen en schrijven. Sinds mensenheugenis wordt er gelezen en geschreven. Er 

valt dus heel wat te schrijven over lezen en schrijven. In dit artikel ligt de nadruk op de opslag van documenten, het gaat name-

lijk over Erfgoed Leiden en Omstreken, meer specifiek over de archiefpoot ervan. Het artikel is gebaseerd op een interview dat 

ik, Ton Staphorst, Maria Louwerse-Zimmerman heb afgenomen. Maria is werkzaam bij Erfgoed Leiden, tevens is zij -wonend 

aan de Rijnsburgerweg- onze buurtgenoot. Omdat zij een aantal tekstpassages heeft aangeleverd; is het artikel feitelijk een 

coproductie.   

 

Dankzij een legaat van 40.000 gulden van lakenfabrikant en voormalig gemeenteraadslid Arnoldus Justus Krantz (1850-1891) 

kon het archiefgebouw aan de Boisotkade 2 te Leiden worden gebouwd. Op 15 november 1893 werd het borstbeeld van A.J. 

Krantz boven de voordeur van het in neogotieke  bouwstijl opgetrokken complex onthuld. Daarmee verwierf Leiden als eerste 

stad in Nederland een eigen gebouw voor een gemeentearchief. In 1967 werd het gebouw aan de Boisotkade ingrijpend ver-

bouwd en uitgebreid met een depottoren aan de achterzijde van het gebouw. In 1996 volgde opnieuw een uitbreiding, aan de 

rechterzijde van het gebouw werd een aanbouw toegevoegd.  In de nieuwe aanbouw zijn de hoofdingang, studiezaal, kantoren 

en twee grote depots ondergebracht.  

De organisatie heeft diverse naamsveranderingen ondergaan. Aanvankelijk luidde de naam het gemeentearchief van Leiden; 

door samenwerking met omliggende gemeenten werd in 2003 de organisatienaam aangepast in: Regionaal Archief Leiden. 

Vanaf medio 2013 gaat de organisatie verder als Erfgoed Leiden en Omstreken door de samenvoeging van het Regionaal Ar-

chief Leiden en het Team Monumenten en Archeologie van de gemeente Leiden. Ook loopt er een proef van één jaar om Mo-

lenmuseum De Valk toe te voegen aan Erfgoed Leiden.  

 

In het fraaie pand aan de Boisotkade bevindt zich het historisch archief van de gemeente Leiden en de historische archieven 

van de aangesloten gemeenten Hillegom, Leiderdorp, Noordwijk, Teylingen (Sassenheim, Voorhout en Warmond), Rijnsburg 

(nu gemeente Katwijk) en Zoeterwoude, In totaal beslaat het archief inclusief documentatiemateriaal negen strekkende kilome-

ter. Alles wordt in de depots bewaard onder een constante temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. 

 

De archiefbewaarplaats van Leiden bevat archiefbescheiden van de genoemde gemeenten voor zover die ouder zijn dan twintig 

jaar. Een archief met stukken van tenminste deze ouderdom wordt een statisch archief genoemd. Uiteraard bestaan er ook dy-

namische en semi-statische archieven, deze bevatten dus stukken van maximaal twintig jaar oud. Die archieven bevinden zich 

nog bij de archiefvormende gemeenten. Op de Boisotkade tref je naast gemeentelijke stukken ook particuliere archieven aan 

van diverse verenigingen, kerkgenootschappen, bedrijven, sociale instellingen, heerlijkheden, personen, families, etc. Ook het 

“statische” archief van de Raadsherenbuurt is op de Boisotkade ondergebracht. Overigens liggen in de depots niet alleen ana-

loge archiefstukken, maar ook documentaire verzamelingen zoals beeldmateriaal (foto's, glasnegatieven, films). Erfgoed Lei-

den beheert dus documenten op papier, perkament, audiovisuele en machinaal leesbare informatiedragers, (glas)negatieven, 

dia's, etc. Oude tekeningen van architecten zijn meer dan welkom. Ze vormen een belangrijke bron van informatie voor het 

achterhalen van gegevens die verloren zijn gegaan door de Stadhuisbrand in 1929. 

 

De Archiefwet verplicht de gemeente Leiden en aangesloten gemeenten om permanent te bewaren archiefbescheiden die ouder 

zijn dan twintig jaar over te brengen naar de archiefbewaarplaats. Particuliere archiefvormers hebben die verplichting niet. 

Particuliere archieven kunnen een goede aanvulling zijn voor de gemeentelijke archieven en dragen bij aan een bredere kijk op 

alle aspecten van de maatschappij. Particuliere stukken worden ofwel aangeboden ofwel via acquisitie verworven. Maria Lou-

werse is belast met de acquisitie van particuliere archieven. Omdat veel particuliere archieven worden aangeboden, is actieve 

acquisitie door Erfgoed Leiden bijna niet nodig. Maar voegt een archief of collectie iets toe aan de bestaande verzamelingen of 

hebben ze een belangrijke historische waarde voor de geschiedenis van Leiden en/of de Leidse regio, dan probeert Erfgoed 

Leiden contact te zoeken met de archiefvormer of de bezitter van die archiefstukken.  

 

Nieuw binnengekomen archieven en documentatiemateriaal worden niet zonder meer in de depots geplaatst. Elk stuk wordt 

gecontroleerd op de aanwezigheid van schimmels, zilvervisjes en ander ongedierte. Voor zover nodig ondergaan de stukken 

een speciale behandeling met gammastralen. Voorts worden de stukken ontdaan van paperclips en nietjes en omgepakt in 

zuurvrije omslagen en archiefdozen. Daarna worden archieven geïnventariseerd, maar dit is specialistisch werk en vergt veel 

tijd. Na inventarisatie is het archief beschikbaar voor het doen van onderzoek. Velen doen genealogisch onderzoek (onderzoek 

naar voorouders), maar ook maken wetenschappers gebruik van het archiefmateriaal. De bronnen van informatie moeten hen in 

staat stellen een objectief, gedegen en uitgebreid onderzoek te doen. Veel stukken zijn overigens digitaal raadpleegbaar; voor 
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genealogisch onderzoek is het grootste deel inmiddels gedigitaliseerd. Niet digitaal beschikbare informatie kan in de studiezaal 

worden opgevraagd of praktischer, van te voren via de website (www.erfgoedleiden.nl) worden aangevraagd. 

 

Bij Erfgoed Leiden zijn zo'n 85 vrijwilligers werkzaam naast de vaste medewerkers. Veel vrijwilligers voeren persoonsgege-

vens in een databestand in dat via internet raadpleegbaar is. Maar er zijn ook vrijwilligers bezig met de transcriptie van in het 

Middelnederlands opgestelde handschriften of met de controle, de beschrijving en/of ordening van de archieven.. Ik (Ton) ben 

sinds eind 2012 ook vrijwilliger van Erfgoed Leiden en momenteel werk ik aan de beschrijving, ordening en ompakking van 

het archief van de Oudkatholieke Kerk in Leiden, gelegen aan de Zoeterwoudsesingel. Dit archief bevat naast archivalia ook 

een aantal aktes waarin de overdracht van onroerend goed in de 15e en 16e eeuw is vastgelegd en testamenten waarin de kerk 

of de daaraan verbonden armenzorg tot erfgenaam wordt benoemd. Opmerkelijk is dat destijds de overdracht van twee kamers 

of een half huis niet ongebruikelijk was. 

 

 

Bijzondere stukken 

In de archiefbewaarplaats van Leiden liggen stukken die van bijzonder cultuurhistorische waarde zijn. Het oudste stuk is een 

charter waarin graaf Floris V de tolvrijheden bevestigt: de Leidse burgers hebben vrije toegang door de stadspoorten. Dit stuk 

is in 1290 opgemaakt.  

 

De medewerkers van Erfgoed Leiden hebben zo hun voorkeurstukken of komen tijdens de inventarisatie van archieven bijzon-

dere dingen tegen.  

Het mooiste stuk volgens Meyltje van Aalst, coördinator vrijwilligers, is het Stuck Boek uit 1661-1671. Het boek was van 

Gomarus van Craeyenbosch en gaat over de periode 1661-1671. Gomarus was handelaar in laken, land en ossen (hij deed aan 

vetweiderij) en had contacten door heel Europa. Hij was zo rijk dat hij geld kon nalaten om daarmee een hofje te kunnen stich-

ten voor armlastige katholieke echtparen: het St. Jacobshof. Dit stuk is dan ook afkomstig uit het archief van het hofje, dat veel 

- vooral zakelijk - archief van Gomarus bevat. Het Stuck Boek is een monsterboek. Het bevat gegevens betreffende de aan- en 

verkoop van laken, met vermelding van prijzen en producenten. Bijzonder is dat het ook monstertjes van het geproduceerde 

laken zelf bevat. De stoffen zijn genummerd. Bij elk nummer zit of zat een monstertje ingenaaid of ingeplakt in de tinten bruin 

(khaki), zwart, blauw en tinten felrood. 

 

Maria Louwerse heeft haar hart verpand aan meer dan één stuk. Zij toonde mij in een van de depots een Kaartboek (1606-

1671) uit het archief van het Heilige Geest Weeshuis in Leiden waarin een mooie illustratie van wezen is gemaakt door land-

meter Jan Pietersz. Dou. Ook zeer bijzonder vindt zij de Leidse koorboeken A-F, afkomstig uit de periode 1549-1570. Het 

archief van de kerken bevat een schat aan historische informatie. Veel stukken zijn een lust voor het oog: fraai gekalligrafeerd 

en vaak voorzien van mooie afbeeldingen. Waardevolle en kwetsbare stukken worden nog eens extra beveiligd door ze apart te 

bewaren. Cultuurschatten dreigen daardoor in de vergetelheid te raken, zoals ook is gebeurd met de Koorboeken van de Pie-

terskerk. Deze Koorboeken zijn afkomstig uit het archief van de Pieterskerk, onderdeel van de archieven van de Kerken, 1292-

1828. Door het College van Zeven Getijdenmeesters van de Pieterskerk in Leiden werden acht koorboeken samengesteld. Het 

zijn muziekstukken, speciaal aangekocht en verzameld in koorboeken. Het koorboek werd op een hoge lessenaar gelegd en 

daaromheen stonden acht à tien zangers. Dit verklaart de exorbitante afmeting en gewicht van elk boek, 60x40cm en 15,5 kg 

per boek. De meeste getijden zong men gregoriaans, maar tijdens de mis en in de vespers (avonddienst) zong men meerstem-

mige muziek (polyfonie).  

 

Getijden werden geschreven voor zo'n 22 Getijdenkerken in de Noordelijke Nederlanden, zoals Amsterdam, Hoorn, Haarlem, 

Purmerend, Enkhuizen, Medemblik, Oudewater, Utrecht en Gouda. Elke kerk had zijn eigen ensemble. Van meer dan honder-

den koorboeken zijn er slechts zes overgebleven, namelijk de koorboeken van de Pieterskerk in Leiden. De koorboeken bevat-

ten in totaal 349 composities.  

De Leidse koorboeken zijn uniek, omdat ze getuige zijn van wat er in de Noordelijke Nederlanden van de 16e eeuw dagelijks 

in de katholieke kerken te horen was. In 2010 zijn deze schatten uit het verleden gedigitaliseerd en vanaf hetzelfde jaar letter-

lijk nieuw leven  ingeblazen door het Egidiuskwartet. Dit kwartet heeft als doelstelling de koorboeken een voor een te zingen. 

Inmiddels heeft het kwartet haar vierde CD uitgebracht (een selectie uit Koorboeken A t/m D). 

 

Tijdens het tellen van brieven uit enkele archieven voor het zogeheten Brievenproject trof medewerker André van Noort in het 

archief van de Weeskamer (1397-1860) een vlieg aan in een pakketje brieven uit de 17e eeuw. Het leek of de vlieg net was 

'platgeslagen', zo bijzonder goed was hij geconserveerd. Het is de bedoeling om de vlieg aan te bieden aan Naturalis. André's 

voorkeurstuk is het kleine briefje in het Familiearchief Hubrecht, op 6 februari 1895 geschreven door de elfjarige Jan Hubrecht 

aan zijn grootmoeder waarin hij haar feliciteert en vertelt over  zijn belevenissen op het ijs. 

 

Maria Louwese nader in beeld 

De loopbaan van Maria heeft steeds in het teken van archieven gestaan. Na een militaire periode werkte ze lange tijd als burger 

bij defensie. Haar loopbaan werd voor drie jaar onderbroken door plaatsing van haar echtgenoot in het buitenland, waar ook 



L E Z E N  E N  S C H R I J V E N  

 De RAA DSHEER   nr.3  –    november  2013 13 

hun twee kinderen zijn geboren. Terug in Nederland werkte ze bij een VN-gerelateerde organisatie. Na drie jaar koos ze ervoor 

dichter bij huis te werken en kwam bij de gemeente Leiden terecht.    

In het begin was vooral het dynamische en semi-statisch archief haar domein. Na de archiefopleiding en vele cursussen en 

andere opleidingen te hebben gevolgd, werd zij in 1999 gevraagd te komen werken bij Erfgoed Leiden (toen gemeentearchief 

van Leiden geheten). Thans is Maria archiefinspecteur en tevens verantwoordelijk voor de acquisitie van particuliere archie-

ven. Hoe de acquisitie in zijn werk gaat, is hiervoor al uiteengezet. In de eerste hoedanigheid houdt zij toezicht op het beheer 

van de nog niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de gemeenten, zij controleert met andere 

woorden of het beheer van de gemeentelijke archieven voldoet aan de wettelijke eisen (Archiefwet en aanverwante regelge-

ving). Tevens doet zij aanbevelingen tot verbetering. Daarnaast geeft zij adviezen over bijvoorbeeld de digitalisering van stuk-

ken. Het doel is om de stukken in de archieven voor de toekomst te behouden. 

 
 

Tot slot 

Wilt u eens met eigen ogen zien wat er in het archief van Erfgoed Leiden en Omstreken is te zien, meldt u zich dan voor 1 

december aan bij mij (Ton). Voor een beperkte groep belangstellenden uit de Raadsherenbuurt kan ik dan een afspraak voor 

een rondleiding maken.  
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Een taal leren in de buurt? 
 

Martine Delver, Van Beuningenlaan  

 

* Spaans  

* Spanish for non-Dutch 

* English for non-Dutch 

* Dutch as a second language 

 

Niveau: van beginners tot conversatie 

Dag en tijd: vanaf dit najaar,  in overleg 

Prijs per cursus van 10 lessen van 1,5 uur: 150 € p.p. (bij een minimum van 4 deelnemers). 

 

Drs. Martine M. Delver-de Baan is eerstegraads bevoegd docente Spaans (diploma superior C2); Engels (Cambridge CELTA) 

en NT2, beëdigd vertaalster en reisleidster voor SRC cultuurvakanties. 

Zij was als docente verbonden aan het Academisch Talencentrum universiteit Leiden, het Hendrik Kraemer Instituut Oegst-

geest, K&O Oegstgeest en het voortgezet onderwijs. 

 

Iets voor u zelf of kent u anderen die hiervoor belangstelling hebben? Info via martinedelver@online.nl 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=tv8dXP6gGt1O3M&tbnid=3bKErLXap41KSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.stagehuis.nl/taalcursus&ei=vSdkUq6tD42p0AXbkIHYDg&bvm=bv.54934254,d.d2k&psig=AFQjCNEsR4YlazuZy8xLw0YdvuFCZdhehg&ust=1382381804648303
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Nederlandse boeken 

voor anderstalige 

volwassenen 

Annet van der Velden 

 

Ik werk als docent Nederlands als Tweede Taal. Ik geef Nederlandse les aan 

anderstaligen. Net als bij kinderen die leren lezen, hebben volwassenen die 

leren lezen hetzelfde magische gevoel dat er een wereld voor ze open gaat. De 

wereld van letters leren ze ontsluiten. Volwassenen hebben natuurlijk totaal 

andere interesses dan kinderen. En daar willen ze natuurlijk ook over lezen. 

Boeken die voor kinderen leuk zijn, zijn voor volwassenen meestal niet boei-

end. Gelukkig zijn er voor volwassenen andere en ook hele interessante boe-

ken. Hier volgen besprekingen van 2 favoriete boeken van mijn leerlingen. 

  

Het eerste favoriete boek van mijn leerlingen is ‘Het verhaal van Betty’ van Johan van Craeneghem.  

Betty vindt een portemonnee met veel geld. Zoveel geld kan Betty goed gebruiken. Haar dochter heeft een nieuwe fiets nodig. 

Zal ze het zelf houden? Of gaat ze het geld teruggeven? 

 

Een fragment uit Het verhaal van Betty: 

Betty doet de was. Ze zit in de wasserette. Haar machine thuis is kapot. 

Betty leest de krant. Er zit ook een man. Betty kent hem niet. 

De man is moe. Hij slaapt. 

  

Het boek is geschreven voor volwassen anderstaligen die Nederlands leren. Een cursist van mij, die een jaar bezig is met een 

cursus Nederlands van 2x per week 3 uur aan het ROC in Katwijk, hield er vorige week een boekbespreking over. Ze vond het 

prachtig. Het eerste Nederlandse boek dat haar echt greep. Een verhaal dat haar zomaar zou kunnen overkomen. 

  

Een ander favoriet boek is ‘Voetstappen’ van Kader Abdollah. Dit boek is, hoewel ook voor beginnende lezers geschreven, 

toch een stukje moeilijker dan het verhaal van Betty. Iets verder gevorderde cursisten lezen het graag. Het boek bestaat uit drie 

verhalen. Het verhaal ‘Voetstappen’ gaat over een man die in een bibliotheek werkt. Op een dag komt er een stagiaire bij hem 

werken. De vrouw doet hem sterk denken aan zijn zus die hij sinds hij vluchtte uit Iran niet meer heeft gezien. 

  

In het verhaal “Een nacht” treurt een man om de vrouw die hij moest achterlaten in zijn geboorteland. In het verhaal “Strijder 

in de schaduw” wordt een jonge vrouw verliefd op een onbekende man. 

  

Een fragment uit het verhaal “Een nacht”: 

Een plek om te slapen. 

Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms daar-

heen. Het is vijf uur ’s middags. Ik heb rust nodig. Ik wil een plek om te slapen. Daarom ga ik naar een opvangcen-

trum. 

In de deur staat een jonge vrouw. Ze heeft een lief gezicht. Ik zie kauwgom in haar mond. Deze beweegt tussen haar 

witte tanden. ‘Kom je hier wonen?’, vraagt ze. 

‘Als het kan’, zeg ik. ‘Ik woon hier ook. Ik ben de enige vrouw hier. Je moet je daar melden’, zegt ze. Ze wijst naar 

een deur. 

Ik klop op de deur van het kantoor. ‘Kom binnen’, zegt een vrouw. Ik doe de deur open. Bij het raam staat een vrouw.  

Ze heeft donkere ogen en roodbruine lippen. ‘Moet ik me hier melden?’, vraag ik haar. 
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De leesclub 

Lilian Visscher 

Ruim 8 jaar geleden is voor de deur van Krullevaar het idee voor onze leesclub geboren. Links en rechts werden er andere 

moeders bij gehaald, en met het boek ‘ Een schitterend gebrek’  van Arthur Japin trapten we af. Sindsdien hebben we meer dan 

xx boeken op onze lijst gezet. Coryfeeën als Hella Haasse, Thomas Roosenboom en Arnon Grunberg, maar ook Springer en 

Virginia Woolf. We lazen historische romans, reisverhalen,  familiekronieken en zelfs de theatertekst van Midzomernachts-

droom. Er is slechts één boek waar we niet door heen kwamen: Anna Karenina van Tolstoj.  Hoewel ik me soms op het laatste 

moment door de laatste hoofdstukken heen worstel, verrassen en boeien de boeken –die ik zelf niet altijd uitgekozen had- me 

vaak.  

 

Onze leesclubavondjes zijn altijd een feestje. Uitgebreid bijkletsen met veel thee en later op de avond iets sterkers. De boekbe-

spreking heeft een redelijk vast stramien: degene die het boek heeft voorbereid doet een rondje “wat vond jij van het boek?” 

Zijn we het de ene keer redelijk eens met elkaar, de andere keer voeren de voor- en tegenstanders van het boek heftige discus-

sies. Stiekem vind ik dat de leukste besprekingen. Daarna toetsen we onze eígen mening aan die van recensenten, wat vaak 

weer een nieuwe discussie oplevert.   

 

Naast leesclubavondjes hebben we onze ‘buitenschoolse activiteiten’. De eerste was een lezing van Arthur Japin in het Ge-

meentecentrum in Oegstgeest. Toen wij daar tussen de dames met grijze knotten en geruite rokken gingen zitten, haalden we 

de gemiddelde leeftijd zo met 20 jaar naar beneden. Toen nog wel. Inmiddels is een bezoekje aan de Parade vaste prik. We 

hebben filmavondjes gehad en toneelvoorstellingen bezocht. En afgelopen zomer zijn we voor de tweede keer een weekendje 

weg geweest, naar Amsterdam dit keer. Dat werkte zo aanstekelijk dat zelfs onze mannen samen een weekendje weg zijn ge-

weest, helemaal naar Praag… en dat zonder een boek samen gelezen te hebben. 

 

Leesbrillen en e-readers hebben recent hun intrede gedaan. Over de aanschaf van die laatste is heel wat heen en weer gespro-

ken en geAppt.: welke is het handigst in gebruik, met of zonder achtergrondverlichting? Het Kobokamp tegen het Sonykamp, 

met één Nook aanhanger als neutraliserende middenvelder. Naast dit soort praktische zaken hebben we de afgelopen jaren lief 

en leed met elkaar gedeeld. Eigenlijk dekt de term leesclub de lading al lang niet meer. We zijn vriendinnen met wie ik hoop 

nog heel veel boeken te lezen… 
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Wat lezen uw redacteuren? 

5 Redacteuren 

 

Tijdens de redactievergadering, op een ongekend mooie zomeravond in de tuin, spraken we af om allemaal te vertellen welk 

boek we het laatst hebben gelezen en wat ons favoriete boek is. Dit is het resultaat. 

 

Jeroen Hiemstra heeft geen favoriet boek, als het maar non-fictie is, geen romans. Wat hij het laatst gelezen heeft, werd niet 

onthuld. Zou het wellicht een boek zijn over oldtimers? Of over fototechnieken? Oude radio’s? Verantwoord vaderschap? 

Japan of Twente? Het snoeien van oude appelbomen? Bij Jeroen is alles denkbaar! 

 

Janny van Nieuwkoop las recent het 51
e
 album van Jan, Jans en de kinderen. Is dat eigenlijk wel een boek? Vast wel, want je 

kunt het lezen en je koopt het in de boekhandel. En de reden wordt duidelijk als je naar het 2
e
 naambordje kijkt op de huisdeur. 

Favoriet boek? Moeilijk te zeggen. In elk geval ligt het lezen ervan behoorlijk ver terug. Onvergetelijk: Adriaan en Olivier van 

Leonhard Huizinga (nog altijd de vraag: “Waar rijden we nu, Adriaan? Op de markt van Rittenburg” en wat daar verder volgt). 

En evenzo onvergetelijk 2 boeken van Olaf J. de Landell: Ave Eva (briljante humor) en Als de appels bloeien (om te huilen, zo 

mooi). 

 

Ton Staphorst schrijft: Op dit moment lees ik "Isaac Newton en het ware weten” van Floris Cohen. Het boek gaat over Newton 

als mens en over zijn theorieën. Ik lees dat boek voorafgaand aan de collegecyclus over Newton.  

Het mooiste verhaal vind ik "Bladzijde uit het dagboek van een arts", van de schrijver Belcampo ( Herman Pieter Schönfeld 

Wichers). De hoofdpersoon is -net als de schrijver- arts. Hij ontdekt bij toeval dat zijn eigen vlees verrukkelijk smaakt. Hij gaat 

over tot amputatie van delen van zijn lichaam (benen, linkerarm) omdat hij inmiddels verslaafd is aan zijn eigen vlees. Helaas 

is hij uiteindelijk niet in staat zelf zijn rechterarm te amputeren... Werkelijk een absurdistisch verhaal; 50 jaar na lezing van het 

verhaal staat het nog steeds op mijn netvlies. 

 
Annet van der Velden schrijft uitgebreid en gemotiveerd over haar leesverslaving (zo noemt ze het zelf niet, red.). Leest u 

mee? 

Het laatste boek dat ik las is “De stem van mijn moeder” van Abdelkader Benali voor het eerst verschenen in 2009. Ik las het 

tijdens een korte vakantie op mijn e-reader. Als ik met vakantie ga, neem ik altijd mijn e-reader mee omdat die weinig plaats 

inneemt. Voordat ik wegga, zoek ik een aantal boeken uit die ik wil lezen en laad die op de reader. Hoewel ik in Barcelona was 

en ver weg van de plaatsen waar dit boek speelt, boeide het me. Hoofdpersoon is een succesvolle fotograaf die druk is met zijn 

werk en moderne leven. Hij heeft nauwelijks aandacht voor zijn Marokkaanse ouders die 25 jaar geleden naar Nederland emi-

greerden. Hij heeft een tweeling bij zijn minnares Eva verwekt, maar ook hen wil hij niet zien. Als hij een telefoontje krijgt van 

zijn vader, hoort hij dat zijn moeder ziek is en dat hij naar huis moet komen. Zijn moeder zwijgt al jaren, maar door zijn komst 

gaat ze weer praten en geneest zelfs. In haar plaats wordt zijn vader ziek en sterft, en dan staat ineens de tweeling van Eva op 

de stoep. 

Mijn favoriete boek is ook al geschreven door Kader Abdollah: De boodschapper en de Koran (2008). Het zijn eigenlijk 2 

boeken in 1. De boodschapper gaat over de kroniekschrijver Zeeëd. Hij is de rechterhand van Mohammad en de man die Al-

lah’s openbaringen aan Mohammad verzamelt in een nieuw boek: de Koran. Na de dood van Mohammad vraagt Zeeëd zich af 

wie de profeet eigenlijk was. Zeeëd besluit langs te gaan bij mensen die de profeet hebben gekend: familie, vrienden, vijanden, 

volgelingen, wetenschappers, vrouwen en dichters. Op die manier reconstrueert Zeeëd via ooggetuigen het leven van Moham-

mad, de boodschapper, vanaf zijn tot haat geboorte tot aan zijn dood. Hoe Mohammad opgroeide, hoe hij zijn stad Mekka van 

de morele ondergang wilde redden en hoe hij zich van profeet ontwikkelde tot een machtig leider. 

Hoewel de boodschapper alle aandacht verdient, vormt het in feite de inleiding tot het eigenlijke werk. En dat is Abdollah’s 

eigen hertaling van de Koran. Een vertaling, luidt de bescheiden ondertitel. De schrijver wil maar zeggen dat er al vijf vertalin-

gen in het Nederlands zijn. Maar de zijne heeft nadrukkelijk tot doel de Koran toegankelijk te maken voor alle Nederlanders, 

die na alles wat ze horen over dat gruwelijke geschrift, dat zou aanzetten en bloedvergieten, nieuwsgierig zijn naar wat er nu 

werkelijk in staat.   

Ik las het boek toen het net uit kwam. Van een paar schrijvers lees ik gewoon ieder werk dat ze schrijven, ongeacht de recen-

sies in de krant en dat zijn Kader Abdollah en Arnon Grunberg. Ik had voor deze rubriek ook goed een boek van Arnon Grun-

berg kunnen kiezen. Of een ander boek van Kader Abdollah. Ik lees graag en heb nooit genoeg tijd om te lezen wat ik wil.  

 

Lilian Visscher schrijft: Het laatste boek dat ik gelezen heb is ‘ Het meten van de wereld’  van Daniel Kehlman. Ik heb de 

zoveel mooie boeken gelezen, heb niet een favoriet.  Zo vond ik  de boeken van Idelfonso Falcones prachtig, vooral ‘Kathe-

draal van de zee’. En ‘ Het geluid van de nacht’  van Maria Duenas las ik vorige zomer in  een ruk uit. 
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De schrijfcursus van Dorothee Albers 

Dorothee Albers, Johan de Wittstraat  

In het kader van het thema van deze Raadsheer vroeg de redactie aan Dorothée hoe het ging en gaat met haar cursus schrijven. 

Hier kunt u haar reactie lezen. 

 

In een eerdere editie van de Raadsheer werd al melding gemaakt van je schrijfcursus. Is dat een succes geworden? 

Het is in elk geval niet bij die ene cursus gebleven en verschillende cursisten zeggen dat schrijven een ontdekking voor ze is.  

Ik ben begonnen met een ‘basiscursus creatief schrijven’ bij K&O Oegstgeest (de Volksuniversiteit) in 2011 en daar zijn ver-

schillende andere cursussen op gevolgd. Bovendien  ben ik ook les gaan geven in Het Koorenhuis in Den Haag en aan de 

Volksuniversiteit Lisse. Ik geef workshops her en der, en ben ik mijn eigen schrijfwerkplaats begonnen. 

 

Hoeveel mensen hebben er voor ingeschreven en waren daar ook Raadsherenbuurtbewoners bij? 

Voor de eerste cursus schreven zich zo’n tien mensen in. Daar was de zus bij van een buurtbewoner en twee deelnemers kwa-

men uit de Vogelwijk, bijna-buurtbewoners zullen we maar zeggen. 

  

Heb je een speciale vorm gekozen, zoals poëzie, roman, SF, historisch, of was alles mogelijk?  

Per cursus is dat verschillend. In de basiscursus komen verschillende genres aan bod: poëzie, proza, non-fictie. Dat geldt ook 

voor de cursus levensverhalen/autobiografisch schrijven. Maar cursussen ‘columns schrijven’ of ‘korte verhalen’ zijn meer 

genre-specifiek. In januari staat een ‘inspiratie cursus’ op stapel, een schrijfcursus om voornamelijk ideeën op te doen. Daarin 

laat ik cursisten zich zo breed mogelijk oriënteren, zoveel mogelijk verschillende genres aandoen. 

  

Heb je het idee/gevoel, dat de cursisten er iets van hebben opgestoken en er mee door zullen gaan? 

Ja, want ze komen terug en willen meer. Niet iedereen natuurlijk, maar er is een aantal trouwe volgers. Sommige van hen zijn 

inmiddels met grotere projecten bezig, zoals bijvoorbeeld het schrijven van een familiegeschiedenis. Zulke schrijvers hebben 

een paar cursussen gevolgd en komen nu in de schrijfwerkplaats om ervaringen uit te wisselen met andere schrijvers, feedback 

te krijgen en te geven, en ideeën op te doen. Soms ook om moed  te verzamelen om af te maken wat ze begonnen zijn.  

Voor andere mensen is het schrijven vooral aangenaam tijdverdrijf. Een van mijn cursisten is ernstig ziek en zij vertelde laatst 

dat de schrijfcursus het enige was wat haar echt afleiding bood. 

 

Wordt de cursus vervolgd en zo ja, wanneer en waar? 

Momenteel geef ik een cursus Levensverhalen/autobiografisch schrijven bij K&O Oegstgeest, een basiscursus bij de Volksuni-

versiteit Lisse. De schrijfwerkplaats vindt iedere eerste dinsdag van de maand plaats in de Johan de Wittstraat 45. In januari 

volgt zoals gezegd een inspiratiecursus, ook bij K&O Oegstgeest en een cursus korte verhalen. Verder ben ik een cursus voor 

kinderen aan het ontwikkelen die ook begin 2014 van start moet gaan. Waar is nog niet bekend. 
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Tijd schrijven 

Pieter van Delden, Johan de Wittstraat  

 

Het werk van een advocaat bestaat voor een flink deel uit schrijven. Naast brieven, adviezen en contracten moet er iedere dag 

nog iets worden geschreven: tijd. 

 

Heel lang geleden gebeurde dat niet, en werd na afloop van een zaak door de advocaat aan de cliënt medegedeeld hoe hoog de 

rekening was uitgevallen. Volgens de overlevering werd dat met name aan de hand van de dikte van het dossier bepaald.  

 

Al vele jaren gebeurt het declareren op een iets meer precieze manier. Iedere dag dient minstens 7,5 uur te worden geschreven, 

het liefst zogenaamde declarabele uren, want alleen die leveren geld op. Tijd wordt geschreven in eenheden van 6 minuten 

(ook wel een “tik” genoemd), ofwel 0,1 uur. Dus: telefoontje met cliënt X: 0,2 uur, bespreking bijgewoond: 2,3 uur, enzovoort . 

De in totaal bestede tijd wordt vermenigvuldigd met het uurtarief (afhankelijk van de senioriteit van de behandelende advo-

caat), en komt samen met de door andere advocaten bestede tijd maal tarief op de declaratie van de cliënt terecht. Vroeger 

dienden tijdschrijf-formulieren te worden ingevuld, die aan het eind van de maand moesten worden ingeleverd, en dan door de 

administratie werden verwerkt. Nu wordt de bestede tijd op de computer bijgehouden, waardoor bijna “realtime” bij te houden 

is wat de financiële stand van zaken is van een bepaald dossier, en waardoor overigens ook goed in de gaten kan worden ge-

houden of de advocaten wel voldoende declarabele uurtjes boeken. Ook hier geldt: Wie schrijft, die blijft. 

 

Hoewel vaste prijsafspraken (“fixed fees” ) steeds gebruikelijker worden (waardoor het voor de cliënt minder relevant wordt 

hoeveel uren aan een zaak zijn besteed), is “uurtje-factuurtje” nog verreweg de meest gebruikelijke manier om advocatendien-

sten in rekening te brengen. Voor veel advocaten is het tijdschrijven niet bepaald het favoriete onderdeel van het vak, maar tot 

op heden is er nog niemand in geslaagd een goed alternatief te verzinnen. 

 

 

Tom en Fre leren schrijven 

Frederique Gerrits (6) en Tom Hiemstra (6) leren lezen en schrijven  

Jeroen Hiemstra 

 

Frederique en Tom zitten in groep 3 van de Leidse Houtschool en zijn al vier weken bezig met het ontdekken van een geheel 

nieuwe wereld. Iedere dag leren ze nieuwe woorden en oefenen ze het lezen en schrijven van de letters in die woorden. 

 

Frederique: ‘Toen ik in groep 3 kwam kon ik al een beetje lezen en 

schrijven. Dit had ik van mijn broer Taeke en oudere zus Isabelle ge-

leerd. Ik wist al hoe ik Maan kon schrijven’. 

 

Tom: ‘Het eerste woord dat ik leerde was IK, de eerste letter die ik leerde 

schrijven was de M’ 

 

Als je straks kan lezen, welk boek wil je dan gaan lezen? 

Frederique: ‘Dolfje Weerwolfje’, Tom: ‘Geronimo Stilton’ (beiden zijn 

niet het eerste kind in het gezin). 

 

Wat is het leukste woord dat je tot nu toe hebt geleerd? 

Fre en Tom beginnen te grinniken: ‘Poep’ zegt Tom, Frederique doet daar niet voor onder: ‘Kont’ zegt ze dapper. ‘Nee’, corri-

geert ze zichzelf snel, ‘ik bedoel ‘Maan’.  Ondertussen zijn de twee boefjes woorden aan het opschrijven op een blanco velle-

tje.    Kot, Koot, Kort….., Frederique schrijft verder, waar moet die n nou??  ‘De v vind ik een moeilijke letter om te 

schrijven’, zegt Tom met een geleerd gezicht. ‘Ik vind de r moeilijk, omdat er zo’n golfje in zit’ vult Frederique aan.  ‘Maar je 

kan er in plaats van een rrrr ook een s achter zetten’, zegt Tom. Met het schrijven van het woord Kots beëindigen we dit ge-

sprek. Morgen leren we weer een (echt) nieuw woord op school. Nu zijn de kids klaar om naar de kermis te gaan. 
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Leren lezen en schrijven anno 2013 

Jeroen Hiemstra 

 

Op de Leidse Houtschool is men in groep 3 nu al een week of vijf bezig met de lees- en schrijfmethode ‘Veilig Leren Lezen’. 

Ik spreek een leerkracht uit die groep hierover (naam bij de redactie bekend). 

“Iedere twee a drie dagen leren de kinderen een nieuw woord’, vertelt de juf wier naam klinkt als Bibi. Uit het woord halen we 

dan een letter die we verder behandelen. De kinderen doen oefeningen met het woord en de letter, ze schrijven het op, maar 

doen ook auditieve oefeningen met een beweging als ondersteuning van het woord”.  

De lees-en-schrijf lessen die velen van ons zich nog zullen herinneren, het leesplankje en ‘letters stampen’ door het alfabet op 

te dreunen, moet voor de huidige generatie kids echt prehistorisch klinken. Voor kinderen in groep 3 gaat een wereld open, ook 

al na een paar weken. Ze hebben echt plezier in lezen en schrijven, op dit moment schrijven ze al briefjes naar elkaar, en lezen 

ze boekjes die bij hun niveau horen. Voorin de klas staat een voorleesstoel op een podium, daar gaan kinderen glunderend op 

zitten om een verhaaltje voor te lezen aan de klas. 

Deze week staat in het teken van de Kinderboekenweek, met als thema “Klaar voor de Start’. Alle woorden gaan over  sport, 

actie, winnen en verliezen. ‘Het is prachtig om te zien hoe de kinderen spelenderwijs leren lezen en schrijven, waarbij het heel 

belangrijk is dat ze thuis ook meekrijgen dat lezen en voorlezen leuk is’, vertelt de juf enthousiast! 

 

De Hutspot maaltijd 
 

Traditiegetrouw werd op 3 Oktober weer hutspot gegeten in de Fagelstraat. Het bestuur organiseert de kraampjes, de verlich-

ting, de dranken, de inschrijving, het bezorgen van de ingrediënten bij degenen die zich als kok hebben aangemeld, de druiven 

en na afloop het opruimen van de hele handel. Daar mag wel eens Dankjewel! voor gezegd worden. Bij dezen. 

De eters brengen zelf hun stoel, bord en bestek mee. Ook dit jaar konden ze weer hun bord bijhouden bij een kleine 10 gerech-

ten.  

 

De jury, bestaande uit Sytse Visscher en Janny van Nieuwkoop, had een zware taak, want alle hutspotten waren heerlijk. Na 

goed overleg werd unaniem gekozen voor de lekkerste klassieke hutspot van Minke Holleman, die daarmee de Gouden Stam-

per won. Een eervolle vermelding in deze categorie ging naar Peter Visscher.  

 

Van de exotische hutspotten vond de jury die van Menno, de partner van voorzitter Dorien Gruppelaar, het lekkerst; hij mocht 

de Gouden Vijzel in ontvangst nemen. Hier was de tweede plaats voor de Turkse hutspot van Marianne Reijnhoudt. 

 

Het was met recht een heerlijke avond. Daarna begon het te regenen, maar dat kon de pret niet meer drukken. 
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Kindertheater Leidse Hout Moddervet 

Dorothee Albers, Johan de Wittstraat  

  

Op 8 september toverde Vet Kinder-

cabaret met de voorstelling Mod-

dervet de 'open plek' in het buurt-

bos om tot een waar openlucht-

theater: met kleurige achterdoe-

ken die op ingenieuze en le-

vensgrote statieven gemon-

teerd waren en verrijdbare 

decorstukken.  

 

Zo'n 400 buurtbewoners 

en andere Leienaars, 

zeker niet alleen kin-

deren,  genoten van 

sketches en liedjes van 

de jeugdtheatergroep 

en deden enthousiast 

en luidruchtig mee. 

Ook dit jaar was het 

spannend of het droog 

zou blijven. Ondanks drei-

gende luchten die over de 

Leidse Hout trokken, viel er maar een enkel spatje. Spelers en 

werkgroepleden haalden na afloop opgelucht adem. 
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De Raadsherenloop Uitslagen 
 

Foto’s : Mirjam de Klerk  

  

Kleuters tot en met 5 Jaar  

 
1. Tom Hiemstra   14 sec 

2. Daniel Bramie   15 sec 

3. Daan Biesiot    16 sec. 

Overige deelnemers 

Floris 

Winand 

Annemeijn 

Mart 

Gijs 

Philip 

Jef 

Lotje 

Juliet 
Merel 

Isabel 

  

Jongens 6-12 jaar 

 
1. Friso Hogendoorn   11.23 

2. Stan Biesiot & Niels van Delden 12.03 

4. Tibbe van de Bos   13.59 

5. Floris Breeuwer   15.34 

6. Joris van Gool   15.35 

7. Stijn van de Bos  15.44 

8. Martijn Damman   16,08 

  

Meisjes 6-12 jaar 
 

1. Fiep Mulderije   11.49 

2. Emma Breeuwer   13.47 

3. Gillian Theeuwes   13.50 

4. Laura Damman   15.40 

5. Julie Diderich    16,03 

6. Anne Wijnhoven   17.34 
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Vrouwen 13-50 Jaar 

 
1. Katja Lubina    23.03 

2. Mirjam de Klerk   31.26 

  

 

 

 

 

Mannen 13-50 jaar 

 
1. Ritsaert Mulderije  22.55 

2. Bastiaan Kuijt  23.20 

3. Thibaut Visser  23.31 

4. Cedric Visser   23.49 

5. Robbert de Waal  24.20 

6. Pieter van Delden  25.16 

7. Yona Duurland  26.10 

8. Arnoud Visser  26,59 

9. Pippijn Wijnhoven  30.22 

10. Yannick Duurland  30.29 

11. Erwin Duurland  30.35 

12. ChristiaanDiderich  33.20 

  

 

 

 

 

Veteranen 50+ 

 
1. Ad Littel   23.36 

2. Leo Visser   28.42 
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Wist U dat….? 
 

 De in 2000 overleden jazzmuzikant Frits Hotz door de passiemoord op zijn beste vriend Serein Pfeiffer pas laat tot het 

schrijverschap is gekomen? En dat hij een tijdlang in de Raadsherenbuurt heeft gewoond aan de Rijnsburgerweg? De 

gevelsteen in de muur aldaar was nog niet zo lang geleden het onderwerp van de zoekfoto. Bij het beeld van de spe-

lende honden in de De Kempenaerstraat ligt een stoeptegel met zijn naam. Columniste Aleid Truijens schreef zijn lij-

vige biografie: Geluk kun je alleen schilderen. 

 De schrijver Jan Wolkers in de oorlogsjaren 2 roodmarmeren sfinxen heeft ontvreemd uit kasteel Oud-Poelgeest? Een 

daarvan is uit de familie teruggekomen, maar de tweede wordt nog gezocht. Vanwege het enorme gewicht noemde 

Wolkers het “Tillenbeesten” en liet hij de tweede ergens vallen. Getuige was jeugdvriend Jan de Heer, thans 90 jaar 

en destijds woonachtig in de Johan de Wittstraat, die toen nog bij Oegstgeest hoorde. 

 Er sinds begin september meer dan 1000 brieven van “gewone” Nederlanders on line te lezen zijn via brievenals-

buit.inl.nl   Ze dateren uit de 17e en 18e eeuw en behoren tot de collectie van het Instituut voor Nederlandse Lexico-

logie. De brieven zijn geschreven tussen Nederlanders in verre oorden, waaronder zeelieden, en thuisblijvers. Britse 

zeerovers kaapten de schepen inclusief de brieven aan boord. Oorspronkelijk komt de verzameling dan ook uit het 

Britse Nationaal Archief. De talloze spellingen, woorden en zinsconstructies is interessant, en niet alleen voor histori-

ci en taalkundigen, omdat het een schat aan informatie bevat over alledaags taalgebruik uit die tijd.  

 Er jongelui in de buurt wonen, die zo graag willen lezen, dat ze dozen vol papier uit de container (OPA) halen en die 

mee naar huis nemen? Dat bepaald niet de bedoeling is? Mensen in goed vertrouwen hun oud papier daarin deponeren 

voor een goed doel? Dat misschien wel ophoudt als men vreest voor schending van de privacy?  Ouders hun kinderen 

hierop dienen te wijzen? De container is geen speelplaats en geen bibliotheek! 

 In de NRC nog steeds de rubriek “Het laatste woord” staat van Gijsbert van Es uit de Fagelstraat? Het woord is niet 

meer van een persoon die nog maar kort te leven heeft, maar van iemand die een geliefde verloren heeft en hoe het 

dan verder moet. Indrukwekkende artikelen!  

 Aan de Middelste Gracht 38 Boekenzolder is gevestigd? Daar worden boeken van uitgeverijen en particulieren graag 

ingenomen en ook weer gratis uitgegeven. Info via www.BoekenzolderLeiden.nl. Dat zou best iets voor uw 

overtollige boeken kunnen zijn. Maar lees alstublieft eerst het artikel van Leta Janssen over bookcrossing in deze 

krant.  

 Er in de zomereditie een paar foutjes stonden? De naam van Jeroen Hiemstra ontbrak bij het verslag van de zoekfoto, 

de naam van Ton Staphorts bij het stuk over het Summer Jazz Festival en niet Peter Visscher schreef over Blonde 

Dolly, maar zijn vrouw Lilian. Excuses! 
 

 De gemeentelijke enquête inzake de proef met de blauwe parkeerzones in 6 wijken rond de binnenstad maar liefst 

2800 antwoorden heeft opgeleverd? Wij zijn zeer benieuwd hoe vaak bewoners van de Raadsherenbuurt hebben gere-

ageerd en hoe die blauwe zone in het Houtkwartier van invloed is of lijkt te zijn op de parkeermogelijkheden in onze 

wijk. 

 

 Er tijdens de Vierdaagse van Nijmegen weer diverse buurtgenoten meeliepen? Rob Jansen, vader Arthur en zoon Bas 

Tan en Stijn Philips kwamen met gladiolen thuis! 

 

 De Raadsherenbuurt ook tenminste 2 deelnemers kende tijdens de Kunstroute?  

Dies Griffioen, autonoom beeldend kunstenaar uit de Van Oldenbarneveltstraat, exposeerde aan de Haagweg, onder 

andere een schilderij uit een reeks schilderingen rond het vliegtuigongeluk Apeldoorn 1946.  

En bij Mariska Eyck aan de Rijnsburgerweg konden kinderen (ja, ook die van 92!) zelf kunst maken van afgedankte 

spullen, snippers papier en andere rommel. Want kunst? Dat maak je toch gewoon zelf! Mariska mailt desgevraagd: 

De aanloop was goed, maar natuurlijk niet overweldigend, zoals te verwachten was in verband met de locatie. Vol-

gende keer moet ik misschien wel ergens anders gaan zitten. Hoewel, het was ook juist heel leuk om het aan huis te 

doen. Maar er zijn toch ook veel buurtgenootjes geweest en anderen, variërend in leeftijd van 5 jaar tot 65 jaar. Het 

was zo gaaf om te zien hoe de meeste mensen gewoon lekker tussen de anderen aan tafel gingen zitten en aan de slag 

http://brievenalsbuit.inl.nl/
http://brievenalsbuit.inl.nl/
http://www.boekenzolderleiden.nl/
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gingen. Er werden prachtige dingen gemaakt die nu door mij op doek worden bevestigd, zodat iedereen een echt 

schilderij kan komen ophalen binnenkort. 

 

 Het tennisseizoen is afgelopen en het bridgeseizoen weer begonnen? Paul Kuijt schrijft: Vrijdag 11 oktober en vrijdag 

18 oktober starten we met de inloop voor een nieuw bridgeseizoen. Iedereen is om 20.00 uur van harte welkom in het 

clubhuis van de tennisclub Leidse Hout. Beginners, gevorderden, experts. Kom gezellig op vrijdagavonden een 

kaartje leggen met buurtgenoten, onder het genot van een drankje en hapje.  

Vanaf 25 oktober gaan we ‘echt’ beginnen. Wedstrijdjes en competitie; Leo Huvers en Yvonne van Eijndhoven hel-

pen beginners zich het spel eigen te maken en evalueren met gevorderden die dat willen van de gespeelde spellen. 

Kortom, gezellig en leerzaam. 

De tennisclub stelt het clubhuis ter beschikking. De kosten voor deelname bedragen 20 euro. Maar daarvoor ontvangt 

u een schrapkaart voor consumpties ter waarde van 20 euro. Feitelijk is het dus gratis. We zien u graag verschijnen! 

 

 

Het Yogacentrum Leidse Hout 
 

 
 

  

Omgeven door natuur en stilte: 

Hatha Yoga, mindfulness-yoga en meditatie en ontspan-

ningsyoga 

Mindfulness- en Compassietraining 

Individuele begeleiding 

Lichaamsgerichte Ayurvedische massage en therapie 

 

We werken met hart en ziel én aandacht voor lichaam én 

geest 

 

Zie voor informatie de vernieuwde website: 

www.yogacentrumleidsehout.nl 
 Groene Maredijk 100 ( het Koetshuis)                                                     

0620829165 

 

http://www.yogacentrumleidsehout.nl/
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6. Na bijna 40 jaar heeft Ria Verlind op 26 september haar huis in de Van Ol-

denbarneveltstraat 48 verlaten. 

Toen het gezin er ging wonen, was zoon Vincent in ’t Hout 5 jaar en Rogier 

3. Aan de overkant was nog geen garage, maar een grote tuin, die bij het 

hoekhuis hoorde. Toen die werd verkocht, heeft Ria zich hard gemaakt voor 

het behoud van 1 boom: die staat nog steeds aan de Van Slingelandtstraat.  
Ria heeft tot haar pensioen altijd een aantal dagen per week gewerkt: in 

Zaandam, Leiden en Zoetermeer. Als docente naaldvakken, maar ook gaf ze 

opleidingen modekleding, kostuumnaaien, coupeuse. Ze was druk met pre-

sentatietechnieken en handel, o.a. etaleren en textiele werkvormen. Jaren-

lang stond er een paspop in de voorkamer en konden we de tafel vol zien 

liggen met stoffen, garens, scharen, centimeter, krijt, spelden etc.  

Nu geniet ze (67 jaar) al een aantal jaren van haar pensioen. Wel is ze nog 

gastvrouw bij Instock Oegstgeest. 

Het huis is groot en de fraaie tuin (waarin een prachtige 2,5 meter hoge lau-

rierstruik, opgekweekt uit een klein stekje) bewerkelijk. Dat werd met haar 

rugklachten een beetje te veel. Daarom heeft Ria, zij het met weemoed, haar 

huis verruild voor een 4 kamer appartement aan het Swammerdampad. Dat is 

heel dicht bij de Raadsherenbuurt, zodat ze gewoon contact kan houden met haar buren, waarvan ze veel steun en 

vriendschap heeft ondervonden. Vanaf de 3
e
 etage van haar nieuwe huis heeft ze uitzicht op Achmea en het LUMC: 

“Net Manhattan”. Ria, het ga je goed! 

 

7. Begin oktober stond een grote Vlikobak voor het huis aan de Van Oldenbarneveltstraat 48. Dorine Duives (25) en 

Wouter Krouwel (28) zijn begonnen met de verbouwing, waarbij de originele elementen zoveel mogelijk bewaard 

blijven. Dorine heeft in de VS en in Nederland transport en planning van voetgangersveiligheid gestudeerd en is nu 

promovendus/onderzoeker aan de TU Delft. Wouter is industrieel ontwerper bij Streetlife en producent van straat-

meubilair. Nee, geen wipkippen! Hij ontwierp o.a. de banken en de roestige bakken om de bomen op de Beestenmarkt 

en bij de faculteit van FSW staat een watermonument van zijn hand. Per 1 december hopen zij echt in hun nieuwe 

huis te gaan wonen. Nu alvast  hartelijk welkom in onze buurt! 

 

8. Op 28 oktober stond de verhuiswagen voor Fagelstraat 44 en verliet Willeke Hartzheim haar en onze vertrouwde om-

geving. Wij laten haar graag zelf aan het afscheidswoord. 

 

“Beste bewoners van de Fagelstraat en de verdere Raads-

herenbuurt, 

 

Ik ga verhuizen naar Den Haag. Een appartement op de 

zesde etage! Van de aarde naar de lucht. Het is vlakbij mijn 

vriend, de minister-president en de koning. U begrijpt dat ik 

dus goed zit! 

Ik wil u hartelijk danken voor de vriendschap in de 47 jaar 

die achter mij ligt. Dat ik hier woonde met mijn tante en 

oom, mijn latere echtgenoot (Kees Damsteegt, overleden in 

2003, red.). 

Het is een geweldige buurt. Ik zal het zwaaien en meeleven 

missen, want al overliepen wij elkaar niet, we hàdden iets 

met elkaar! 

Ik wens u alle goeds”.  

 

Dat wensen wij jou ook van harte toe, Willeke! 

 

 

9. Bij het ter perse gaan van deze Raadsheer bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van Enid Mante uit de 

Johan de Wittstraat in de nacht van zondag 27 op maandag 28 oktober. In de eindejaarseditie zullen wij haar herden-

ken. 

 

  



A D V E R T E N T I E S  

 

 De RAA DSHEER   nr.3  –    november  2013 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A D V E R T E N T I E S  

 

 De RAA DSHEER   nr.3  –    november  2013 29 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C O L O F O N  

 De RAA DSHEER   nr.3  –    november  2013 30 

»  DE RAADSHEER« 

Een uitgave van de Vereniging Raadsherenbuurt, Leiden 

Kopij:  inleveren, bij voorkeur per e-mail (zie redactie-adres) 

o Tekst in Word bijlage (dus niet als mail-tekst), zonder opmaak. 

o Foto’s en andere illustraties graag als aparte bijlage in de mail. 

Illustratie voorplaat: Pleun Maes,  
Warmonderweg  

Bezorging: Bastiaan Tan, Daniël Tan enTimo van 
Luyn, Van Oldenbarneveltstraat 

Oplage: 325 exemplaren 

Redactie   redactieraadsheer@hotmail.nl 

 Jeroen Hiemstra Fotografie (tenzij anders vermeld) 
 Fagelstraat 15,  tel. 512 1213 

 Janny van Nieuwkoop Eindredactie  
 V. Oldenbarneveltstr 28, tel. 517 2176  

 Ton Staphorst Johan de Wittstraat 52,  tel. 517 0264 

 Annet van der Velden Van Slingelandtlaan 9,  tel. 515 0205 

 Lilian Visscher Warmonderweg 27,  tel. 565 1551 

 Nico Koek Buurtcolumnist  
 V. Oldenbarneveltstr 31, tel. 517 2818 

 Yvonne van Eijndhoven Opmaak 
  

Bestuur 

 Dorien Gruppelaar  Voorzitter 
 Fagelstraat 49,  tel. 06-49945016 

 Alexander Tilli Penningmeester 
 Johan de Wittstraat 47,  tel 517 0184 

 Erwin Duurland Secretaris 
 Johan de Witstraat 45,  tel 301 4502 
 eduurland@gmail.com 

 Minke Holleman Webmaster 
 Fagelstraat 38,  tel. 517 2930 
 webmasterraadsherenbuurt@live.nl 

 Wouter van den Berg Van Slingelandtlaan 11,  tel. 301 2664 

  

Website www.raadsherenbuurt.nl 

 

Minibuurtgids 

 Familieberichten:  

a.u.b. doorgeven aan  
Alexander Tilli, penningmeester van de 
buurtvereniging, en ook graag aan de 
redactie van »De RAADSHEER«  

 Diefstal,  inbraak, ouderenhulp,  informatie 
over onderhoud en huis verbouwen, 
uitwisseling van gereedschap: 
Rob Grootenhuis, 
Fagelstraat 14,  tel. 515 4769 

 Gevonden voorwerpen:  
Rita de Coursey, 
Fagelstraat 39,  tel. 515 5886 

 Mededelingkastje, V Old./J.d.W.str. 

Yvonne Slijkhuis, 
Joh. de Wittstraat 20, tel. 517 5855 

 Buurtarchief lokaal: 
Jeroen Hiemstra 
Fagelstraat 15,  tel. 512 1213 

 Buurtarchief regionaal: 
Regionaal Archief Leiden 
Boisotkade 2a,  tel. 516 5355 

 Vereniging Binnenterrein OWHJ 
Raadsherenbuurt:  
Ad Littel, secretaris 
Van Oldenbarneveltstraat 35,  
tel. 515 3475 

 Vereniging Vrienden van de Leidse Hout: 
Freek van Beetz, secretaris 
Pr. Beatrixlaan 43, Oegstgeest 
tel. 517 12 82 

 Stichting Leidse Hout Monumentwaardig: 
Jan Reedijk, secretaris 
Antonie Duycklaan 4, tel. 5176596 

 Werkgroep Leidse Hout Theater:  
Dorothee Albers, contactpersoon 
Joh. De Wittstraat 45, tel. 301 4502 

 Werkgroep Nieuweroord:  

Maarten Mentzel,  
Joh. de Wittstraat 38, tel. 517 2570 

 Buurtenkoor »De Raadsvogels« 
Rianne Boonstra, 
Rustenborchdreef 44, Oegstgeest 
tel. 515 7135 

 Leeskring »De Raadsheer« 
Rita de Coursey, 
Fagelstraat 39,  tel. 515 5886 

 Vereniging onderhoud garageplein 
Fagelstraat 
Fokke Dijkema, voorzitter 
Fagelstraat 23, tel. 515 3994 

 Oud Papier Actie 
Rob Grootenhuis, 
Fagelstraat 14,  tel. 515 4769

 

mailto:redactieraadsheer@hotmail.nl
mailto:eduurland@gmail.com
mailto:webmasterraadsherenbuurt@live.nl
http://www.raadsherenbuurt.nl/
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Rijnsburgerweg 147 
2334 BN Leiden 




