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Hoe dan ook, de redactie wenst alle lezers een prachtige zomervakantie toe!
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Het thema van deze editie sluit aan bij de tijd van het jaar.
“Wat van ver komt…”
Daarbij putten onze auteurs uit de bodem, uit de lucht, uit het
verleden, uit verre landen, uit andere keukens.
Graag wil ik hier alle buurtbewoners bedanken, die steeds
weer bereid blijken te zijn om mee te werken aan de totstandkoming van onze krant. Want als de redacteuren dat alleen
zouden moeten doen, werd de krant niet alleen een stuk dunner, maar waarschijnlijk ook een stuk saaier. De verfrissende
input van andere auteurs is onmisbaar!

De Grote Poepshow!
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Niet alleen volwassenen roepen we hierbij op, ook de jeugd
is zeer welkom. In dit nummer staan bijdragen van Tian Tian
Pot en Friso Hogendoorn, dank jullie wel! Misschien willen
jullie schoolkameraden of buurkinderen ook wel eens zo
blits in de krant staan. Nou, graag, dat zouden we heel leuk
vinden!
Ook voor het volgende nummer vragen we u om spontaan
(maar anders klopt er wel een redacteur bij u aan) een bijdrage te leveren. Het thema is: “Afval”. Daarbij denken we
in de eerste plaats aan het vallen van de bladeren in de herfst,
maar ook aan gewicht (na die heerlijke zomervakantie!),
plastic, kringloop, de container van KiCi of het Rode Kruis,
de doppenactie van Jottem, OPA, de vuilnismannen, de
straatvegers en vult u verder zelf maar in. Uw tekst en/of
foto’s zien we graag uiterlijk 15 september tegemoet op
redactieraadsheer@hotmail.nl
Rest mij, u nogmaals een heerlijke zomer toe te wensen en
veel plezier met het lezen van deze Raadsheer.
Janny van Nieuwkoop

»DE RAADSHEER« in kleur?
Op papier is dat helaas onbetaalbaar.
Maar in de online versie via www.raadsherenbuurt.nl
zijn wel alle foto’s in kleur.
Momenteel staan helaas niet alle oude edities op
de site vanwege een technisch probleem.
Er wordt aan gewerkt door de webmaster en we
hopen dat binnenkort alle vroegere edities digitaal
te lezen zijn.
U kunt zich bij webmasterraadsherenbuurt@live.nl
aanmelden voor buurtmail.
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VAN HET BESTUUR

Van het bestuur
Minke Holleman
Het thema van deze Raadsheer is Wat van ver komt. Zelf vind ik de buurtkrant het leukste als-ie juist gaat over wat dichtbij
is: de mensen in onze buurt en wat ze beweegt, waar ze mee bezig zijn, wie ze zijn. Heel vroeger, toen wij net in de buurt
kwamen wonen, begin jaren 90, werd elke buurtkrant voor de helft gevuld met reisverhalen van één reislustige buurtgenoot. Nou ben ik dol op reizen, maar ik lees de buurtkrant om, het woord zegt ‘t al, meer over de buurt te weten te komen.
En niet meer over Cambodja of de VS…
Toch ben ik benieuwd naar dit nummer. Want ook de verhalen van buurtbewoners over wat van ver komt, of hoe ze ver
weg gaan, vertellen iets over wie ze hier zijn. En dus leer je mensen dichtbij wat beter kennen als je weet wat ze ver weg
halen of zoeken.
En het is een toepasselijk thema, met de zomervakantie voor de deur. We vliegen uit, om terug te kunnen komen met
nieuwe ervaringen, indrukken, verhalen. We wisselen die uit, bij de buurtbarbecue, straks aan het eind van de zomer, als
de scholen weer begonnen zijn.
En we vieren ook een beetje vakantie in eigen huis en tuin, met die fijne lange zomerse dagen. Tuinesië en Balkonië als
vakantiebestemming. Want voor zon, groen en rust hoef je eigenlijk niet weg uit de Raadsherenbuurt. Genoeg te doen
ook vlakbij: in Leiden en omstreken: terrasjes, Lakenfeesten, strand, Kaag…
Maar ver weg gaan en dan weer thuis komen is ook leuk. Is de reis het doel of het middel? Een mooi gedicht daarover is
Ithaka van Kavafis:
Ithaka
Als je de tocht aanvaardt naar Ithaka
wens dat de weg dan lang mag zijn,
vol avonturen, vol ervaringen.
(….)
Houd Ithaka wel altijd in gedachten.
Daar aan te komen is je doel.
Maar overhaast je reis in geen geval.
't Is beter dat die vele jaren duurt,
zodat je als oude man pas bij het eiland
het anker uitwerpt, rijk aan wat je onderweg verwierf,
zonder te hopen dat Ithaka je rijkdom schenken zal.
Ithaka gaf je de mooie reis.
Was het er niet, dan was je nooit vertrokken,
verder heeft het je niets te bieden meer.
En vind je het er wat pover, Ithaka bedroog je niet.
Zo wijs geworden, met zoveel ervaring, zul je al
begrepen hebben wat Ithaka's beduiden.
Namens het bestuur van de buurtvereniging: een mooie zomer toegewenst voor alle buurtbewoners – dichtbij of ver weg.
Dat de weg lang mag zijn, vol avonturen, vol ervaringen. En graag tot ziens bij de zomeractiviteiten!

Zaterdag 6 september:
Raadsherenloop en zomerbarbecue.
Meer informatie volgt op de website en via de buurtmail. Heeft u al buurtmail? Dan bent u altijd op de hoogte
van alle buurtnieuws. Zo niet, geef u dan op: mail uw adres naar webmasterraadsherenbuurt@live.nl en u krijgt
een paar keer per jaar informatie over de buurt en de activiteiten van de buurtvereniging. Kijk ook op de website www.raadsherenbuurt.nl

Zondag 7 september:

14.30 – 15.30 uur:
De Grote Poepshow in het Openluchttheater van De Leidse Hout

Vrijdag 3 oktober:

Hutspotmaaltijd en strijd om de Gouden Stamper en Vijzel in
de Fagelstraat. Info van de buurtvereniging volgt huis aan huis.
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Ketting-Interview
Sarah Breimer, Fagelstraat
1.

2.

Wanneer en waarom ben je in de Raadsherenbuurt
komen wonen ?
Deze zomer al weer drie jaar geleden. We waren pas net
begonnen met onze zoektocht naar een fijn huis in Oegstgeest of Leiden en hadden gezien dat er hier iets te koop
stond. We besloten eerst even langs te rijden en toen we
het huis van de buitenkant zagen wisten we eigenlijk meteen al dat dit wel eens ons huis kon zijn. En dat was ook
zo.
Wat is het mooiste originele detail in je huis ?
De ramen met roeden, die vind ik zo mooi. Ze geven het
huis zo’n vriendelijke uitstraling plus mij iedere dag een
vakantiegevoel. En verder favoriet is het raampje in de
muur tussen de gang en de keuken. Niet helemaal origineel, want we hebben zelf dat muurtje laten plaatsen en
het raampje erin bedacht, maar het ziet er heel authentiek
uit .

3.

Wat is je favoriete buurtactiviteit ?
Het hutspot-eten: de lampjes aan op straat, iedereen die
met stoelen, borden, bestek en pannen hutspot loopt te
sjouwen, de kinderen die rustig midden op straat kunnen
spelen. Sint Maarten vind ik ook heel erg leuk en knus,
bijzonder dat veel mensen daar aan meedoen, ofwel zingend ofwel met snoepjes bij de deur.

4.

Als de Raadsherenbuurt € 50.000 zou krijgen om de
buurt te verbeteren of te verfraaien, hoe zou jij dat
dan doen ?
De huidige straatverlichting vervangen door mooie, ouderwetse straatlantaarns. Geen origineel idee, want ik las
dit ooit als suggestie ter verbetering van iemand anders in
dit interview, maar zo’n goed idee dat ik het graag nog
weer eens noem.

5.

Hoe ga je naar je werk en hoe lang doe je daar over ?
Ik werk voor mezelf dus ik neem twee trappen naar boven
en dan ben ik er al. In onze uitgebouwde zolderkamer
staat mijn bureau voor het raam en heb ik tijdens het
schrijven heel fijn uitzicht op de grote eikenboom en de
mooiste luchten.

6.

Wanneer en hoe heb je voor het laatst gebruik gemaakt van wat Leiden aan cultuur te bieden heeft ?
Een paar weken geleden heb ik onze oudste dochter Pien
(4) voor het eerst meegenomen naar de bioscoop. Pien
naar Pim & Pom, de film. Voor ons allebei heel leuk! Met
mijn man Ernst ga ik graag naar films in het Kijkhuis, daar
is de tijd stil blijven staan en krijgen we echt weer dat ouderwetse rolletje-mentos-flesje-cola-onder-je-stoel-biosgevoel.
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7.

Welke krant lees je, op welk moment van de dag en
hoe lang doe je daar over ?
We hebben een donderdag – vrijdag – zaterdag –abonnement op het NRC, daar doe ik de hele week mee.

8.

Wat komt spontaan bij je op als je het thema (Wat van
ver komt) van deze Raadsheer leest ?
Ik denk dan aan de reisboekenserie door&door die ik
schrijf – korte verhalen over Parijs, Milaan, Barcelona en
Antwerpen. Ze kómen dus niet van heel ver, maar ze gaan
er wel over. Het deel over Antwerpen is pas net verschenen. Op mijn website
www.saarsboekenplank.nl staat alles over mijn boeken en waar ik mijn inspiratie vandaan haal. En die komt
soms van ver, soms van heel dichtbij…

9.

Welke vraag zou je zelf willen stellen ? En natuurlijk
willen we ook je antwoord graag vernemen.
Is het leuk om een buurt-kruidentuin op te zetten? Mijn
antwoord is natuurlijk ja. En moeilijk hoeft het niet te zijn,
op een hoek in een kist of bak of ergens tegen een zijmuur
een paar stekjes, dan doen de regen en de zon de rest. Als
je dan tijdens het koken wat verse oregano mist, loop je
gewoon even de straat op om wat te plukken. Nog meer
vakantiegevoel in de straat.

10. Wie mag de volgende vragenlijst beantwoorden en
waarom heb je haar / hem gekozen ?
Onze achterbuurman Ritsaert Mulderije. Onze tuinen lopen in elkaar over en we maakten af en toe een gezellig
praatje of we zwaaiden even, omdat er nog niet echt duidelijke afscheiding was. Maar we zijn de tuin aan het vernieuwen en we hebben net een schutting neergezet. Niet
meer even zwaaien door het gat in de heg, dus leek ons dit
een goed alternatief.
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?? Ik zie, ik zie…?
Deze keer een makkelijke; ga zoeken en win de prijs die ter
beschikking wordt gesteld door Wout Bergers Sport!
Stuur je oplossing voor 15 september naar
redactieraadsheer@hotmail.nl.

Het zoekplaatje van de vorige Raadsheer is niet geraden! Dacht, dat ik ‘m niet zo moeilijk had gemaakt (aldus
onze huisfotograaf Jeroen Hiemstra, red.). Het was een foto
van de paal van de schommels op het veldje van De Leidse
Hout, het bovenste gedeelte waar een gezichtje is uitgesneden uit het metaal.

OUD PAPIER ACTIE (OPA)
Augustus
donderdag
donderdag
donderdag

Plaatsen
niet
4 september
2 oktober
6 november

2014
2014
2014

Augustus
maandag
maandag
maandag
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Ophalen
niet
8 september
6 oktober
10 november

2014
2014
2014
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De Grote Poepshow!
Karlijn Krijgsman, Hogerbeetsstraat
De Poepshow is een onsmakelijke en
grappige voorstelling over en met de rotzooi die we dagelijks produceren.
Spelonderdelen als Viezagie en So You
Wanna Be A Poepstar laten zien hoeveel
afval we produceren, wie vieze handen
maakt om het op te ruimen en wat je met
de rommel nog meer kunt doen. De show
wordt gepresenteerd door een vuilnisman die met pensioen is en graag over
zijn oude vak vertelt. In deze nieuwe solovoorstelling van Hakim worden de

kinderen actief betrokken en op het podium gevraagd om mee te denken en
spelen met de sympathieke vuilnisman.
Hakim Traïdia, beter bekend als Hakim,
is een Nederlands-Algerijnse theaterartiest en mimespeler, die bij het grote en
kleine publiek met name bekend is door
zijn rol in Sesamstraat. Behalve zijn televisieoptredens maakt Hakim theateren cabaretvoorstellingen, vertelt hij verhalen en schrijft hij boeken. Zijn gave

om verhalen te vertellen ontwikkelde
zich in zijn jeugd. Hij groeide op in een
wereld zonder televisie, waarin het vertellen van verhalen een belangrijke rol
speelde. Om deze verhalen niet te vergeten schreef Hakim ze op en in 1996 verschenen ze in boekvorm als de bundel
De Zandkroon. Dit boek, dat hij samen
met zijn broer Karim en compagnon
Martien van Vuure maakte, werd in 1997
bekroond met een Vlag en Wimpel van
de Griffeljury.

Openluchttheater Leidse Hout aan het Maredijkje in Leiden.
Zondag 7 sep. 14.30 - 15.30 uur, vanaf 6 jaar.
Toegang gratis maar een vrijwillige bijdrage is welkom.
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Italië in Leiden
Nico Koek, buurtcolumnist
Zinderende hitte. In de verte komt een
trein. Eerst hoor je alleen een dof gebrom dat steeds luider wordt, het geratel
van de wielen, de fluit van de locomotief
die de bonkende wagons voorttrekt, om
dan weer in de verte te verdwijnen. Deze
beelden en geluiden worden opgeroepen
in een gedicht van de Italiaanse kunstenaar Cesare Simonetti. Op hoek van de
Oude Vest en de Pelikaanstraat is het op
een muur afgebeeld: Treno in Corsa
(Een Trein Komt Voorbij).
Op de gevel van Hoge Rijndijk nummer

8 staat nog een krachtig Italiaans klankdicht, Bombardamento
ZANG,TUMB,TUUUM.
Daar hoef je geen Italiaans voor te kennen. Filippo Tomasso Marinetti behoorde, net als Simonetti, tot de ‘Futuristi’, een groep Italiaanse kunstenaars
die in het begin van de 20ste eeuw wilde
afrekenen met al het oude. Ze verheerlijkten technologie, dynamiek, snelheid
en kracht. Deze dichters waren gefascineerd door machines, vooral door de locomotief.

Een heel ander gedicht is te lezen op de
hoek van de Oude Rijn en de Pelikaanstraat, namelijk het diepzinnige en mysterieuze ‘Non chiederci’ (Nee, vraag ons
niet) van Eugenio Montale.
“Deze stad is een van de schatkamers
van de nationale geschiedenis en wordt

ook wel de ‘Sleutelstad’ genoemd. Ze
kwam al tot bloei in de 14de eeuw door
de productie van lakense stoffen. Hier
zetelt de oudste universiteit van de Lage
Landen, in 1575 aan de stad geschonken
door de prins van Oranje als beloning
voor haar krachtige verzet tegen de ‘invasione’ (!) van de Spanjaarden(…)”.
Zo beschrijft de
Italiaanse auteur
Sandro Veronesi onze stad Leiden. In februari 2012 maakt hij deel uit van het
rondreizend festival Saint-Amour, een
groep schrijvers en kunstenaars die optreden in verschillende Nederlandse steden. Veronesi is beroemd geworden
door zijn boek ‘Caos Calmo’ (Kalme
chaos), dat ook schitterend verfilmd is.
Kort geleden verscheen
Viaggi e
viaggetti (vertaald als ‘Grote reizen,
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kleine reizen’), waarin Veronesi zijn
reisavonturen in heel de wereld beschrijft. Hij trekt door Peru, wandelt
door Chicago en Los Angeles, viert
Nieuwjaar in de Dolomieten en leest
voor uit eigen werk in Londen. Begin
2012 komt hij, met de groep van ‘SaintAmour’, naar Amsterdam, “La città che
non viene mai a noia” (de stad die nooit
verveelt). Elke dag wordt het gezelschap
‘con un pulmino’ (met een autobus) naar
een andere stad vervoerd voor een bezoek en een optreden, zo ook naar Leiden. De stad maakt diepe indruk op Veronesi. Hij is vol bewondering voor het
indrukwekkende verleden, de grachten
en de bruggen, de molens en de verlichte
gebouwen. ‘Saint-Amour’ treedt op in
“het oudste theater van Nederland. Het
dateert uit 1705 en is werkelijk het
mooiste theater dat we tot nog toe hebben gezien. Het is bijzonder kostelijk,
een echte bomboniera”. Hij maakt er
zelfs een tekening van. Ook de foyer,
waar de maaltijd plaatsvindt, valt zeer in
de smaak bij de Italiaan. Waarschijnlijk
bezoekt hij ook het vlakbij gelegen
Boerhaave-museum, want hij toont zich
geïmponeerd door het fraaie ‘teatro anatomico’. ”Een aula”, zo legt Veronesi
uit, “speciaal gebouwd om het uit elkaar
snijden van lijken bij te kunnen wonen,
zoals te zien is op het schilderij De Anatomische Les van Rembrandt”.
Maar er is ook een kleine teleurstelling.
Veronesi had gelezen over de gedichten
die op de muren in het centro storico
zijn aangebracht. Hij gaat op zoek naar
de ‘geveldichten’ van Montale en Marinetti, maar kan ze, - misschien door tijdgebrek en de invallende duisternis -,
niet vinden. Ik had Veronesi, die van ver
kwam, graag geholpen om zijn landgenoten op de muren in Leiden te ontmoeten!
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Zielig eten?
Ton Staphorst
Sinds een jaar of zes heb ik een geweldige hulp, Annie. Annie helpt mij mijn huis schoon te houden. Nou ja, om de waarheid te
zeggen: Annie doet 85% van het huishoudelijke werk. Geweldig zo’n hulp!
Annie is bijzonder. Want, in de eerste plaats is haar echte voornaam Anasuya, zij komt uit Suriname. Omdat die naam in Nederland niet zo gangbaar is en omdat zij het vervelend vindt om telkens haar naam te moeten spellen heeft zij haar naam gewijzigd
in een oer-Hollandse naam, Annie. Annie kan geweldig vertellen over haar afkomst, over het leven in Suriname en vooral over
de zeden en gewoonten in haar cultuur. Talloze onderwerpen passeren onder het koffiedrinken de revue, hoe het is om als
weduwe in de Hindoestaanse gemeenschap te leven, welke rituelen zich in het jaar afspelen, wat de rol van de vrouw in het gezin
is, wat haar familieleden voor de kost deden, hoe haar familie ooit vanuit India via Mauritius naar Suriname is vertrokken en
waarom zij uiteindelijk met twee kinderen naar Nederland is geëmigreerd. Maar (dat woord komt in een gesprek met Annie wel
minstens 100 keer terug) Annie is vooral beroemd om haar kookkunst.
Annie kan geweldig koken, dat is in haar omgeving algemeen bekend. Als er een feest is, is Annie al dagen tevoren bezig met
de voorbereidingen voor het feestmaal. En dan gaat het niet om een paar gasten, nee het zijn soms wel meer dan 200 gasten die
te eten zijn uitgenodigd (voor een bruiloft, begrafenis of ritueel feest). Annie werkt niet alleen, zij werkt graag met haar schoondochter en een paar vriendinnen. Annie is zeer gastvrij: ik heb inmiddels al minstens tien keer bij haar gegeten. Inmiddels weet
zij wat ik het liefste eet: een eenvoudige doch voedzame maaltijd, die “in haar cultuur” bekend staat als: zielig eten, eten voor
de arme mens. Nou, die benaming kan mij niet deren. Want het eten is toch lekker, zeker als Annie dat heeft bereid. Hier volgt
het recept voor de bereiding van rijst, dal en bakkeljauw.
Dal is een linzengerecht. Koop de kleine, oranje linzen. Neem een flinke beker linzen, kook ze in een pan met 2 à 3 bekers water
met toevoeging van zout, peper en een flinke lepel geelwortel (kurkuma). Na ongeveer 20 minuten zijn de linzen tot moes
gekookt. Voeg aan de gekookte linzen nog wat fijngesneden uien en knoflook, in ruime hoeveelheid zonnebloemolie gebakken,
toe.Kook ondertussen Basmatirijst en stoof in heel kleine stukjes gesneden kousenband (moet lekker knapperig zijn). Roerbak
paksoi heel kort in zonnebloemolie.
Bakkeljauw: De bereiding van bakkeljauw is wat ingewikkelder, daarom hier het recept:
Bakkeljauw

-

-

-

-

-

-

-

-

O ja, Annie serveert de hap altijd met haar eigen sambal. Die sambal is zo heet dat ik alleen al van de geur een superhik krijg!
Maar lekker…..
En, het resultaat: een heerlijk maal, wat mij betreft absoluut geen zielig eten. Probeer het eens, ik kan het aanraden.
Met dank aan Annie!
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Vondsten van ver
Ruurd Kok, Hogerbeetstraat
opgeraapt op de grote ruïneheuvel Hammam et-Turkman, die we bezochten tijdens een opgravingscampagne op de nabijgelegen tell Sabi Abyad, een Leids
opgravingsproject waar ik als student
aan deelnam. Het zijn vondsten van ver:
zowel qua afstand, als qua tijd.
Die opgraving was mijn eerste en enige
kennismaking met de archeologie van
het nabije Oosten en die kennismaking
was indrukwekkend. Kijkend naar die
vondstjes komen de beelden terug: de
hitte, het stof, de prachtige sterrenhemel
gezien vanaf de dak van het lemen opgravingshuis. De vondsten komen van
ver: ik raapte ze op in een totaal andere
fase van mijn leven. Ik studeerde nog,
was daar met mijn toenmalige vriendin
en had geen idee of en hoe ik verder zou
willen gaan in de archeologie. Ook op
een andere manier komen de vondsten
van ver. Ik vond ze in een Syrië dat niet
meer bestaat.
Aan een archeoloog vragen wat het
mooiste of oudste is dat ‘ie ooit heeft gevonden, is net zoiets als aan een visser
vragen of ‘ie al wat heeft gevangen of
dat ze een beetje willen bijten. Het antwoord zal vrijwel nooit over blinkend
goud gaan, want dat wordt maar zelden
gevonden. De meeste archeologen zullen waarschijnlijk iets mompelen over
dat het niet om de vondsten gaat, maar
juist om het verhaal erachter en dat achter de meest onooglijke of simpele vondsten de mooiste verhalen schuil kunnen
gaan.
Mooiste vondsten zijn vaak die vondsten
die je het gevoel geven even direct contact te maken met het verleden, zoals de
vingerafdrukken op een prehistorische
aardewerkscherf. Zelf noem ik vaak de
kapsporen op de houten palen van een
middeleeuwse boerderij die in het veen
zo goed bewaard waren gebleven, dat
het leek of het hout daags ervoor was gekapt. De verhalen achter een vondst zijn
niet alleen de verhalen van voorouders
uit lang vervlogen tijden. Achter die
vondsten schuilen namelijk ook de verhalen van de archeoloog die ze heeft gevonden.
Een tijd geleden hebben we een paar
mooie oude letterbakken gekocht; met

potlood staat aangegeven welke cijfers
en letters in welke vakjes moesten worden opgeborgen. De letterbak biedt
plaats aan tal van kleine voorwerpjes die
al lange tijd in schoenendozen op een
betere bestemming lagen te wachten.
Ook diverse bodemvondsten hebben er
een plekje in gekregen, mits ze klein genoeg zijn om in de vakjes te passen: een
stukje van een Delfst blauwe tegel, een
steel van een kleipijp, een granaatscherfje. Geen idee meer waar die vandaan komen, of waar ik ze heb gevonden. Van vijf vondsten weet ik het nog
heel precies: drie scherfjes van beschilderd aardwerk en twee stukjes diepzwart
vulkanisch glas. Ik heb ze opgeraapt op
een tell, een ruïneheuvel in Syrie, in de
zomer van 1993. De scherfjes zijn van
zogenaamd Halaf-aardewerk, prehistorisch aardewerk met een karakteristieke
beschildering, genoemd naar de Syrische vindplaats Tell Halaf. Het dateert–
en dat moest ik even opzoeken - uit de
periode 5000-4300 voor Christus. De
stukjes obsidiaan, vulkanisch glas, zijn
zogenaamde klingetjes, kleine spaanvormige scherfjes met vlijmscherpe randen waaraan je je nog steeds kan snijden. Dergelijke klingetjes werden gebruikt als werktuigjes. Ik heb ze samen
met een groot stuk van een maalsteen
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Bij de beelden van de oorlog in Syrië
vraag ik me regelmatig af hoe het de
mensen vergaat met wie we daar samenwerkten: de lokale arbeiders die je in
elementair Arabisch instructies moest
zien te geven, het keukenmeisje op wier
bruiloft we zijn geweest. Maar ook: de
toezichthouder van de Syrische overheid
van wie we wisten dat hij lid moest zijn
van de alom aanwezige geheime dienst.
De opgraving ligt in het gebied dat volgens in het journaal getoonde kaartjes
stevig in handen is van ISIS, de islamitische strijders die deze dagen – medio
juni – in rap tempo terrein winnen in
Irak. Dat doet het ergste vermoeden.
Vondsten roepen voor de vinder herinneringen op aan de opgraving, de mensen, de affaires, de muziek. Als ik naar
die vondsten kijk, hoor ik Rosie. De hit
uit 1992 van de Amsterdamse rockband
Claw Boys Claw, grijsgedraaid in het
opgravingsbusje tijdens de dagelijkse
ritten naar de opgraving. Flarden van dat
nummer zing ik kennelijk nog zo vaak,
dat als ik het refrein inzet met ‘Oh Rosie
…’ mijn dochters van 7 en 8 het automatisch afmaken: ‘got it made, got it made,
got it made.’ Zo komen die vondsten van
ver toch ineens weer dichtbij.
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Jeugdrubriek
Heeeey lezers,
ik ben Tian Tian (tjen tjen 😊 )
Ik kom uit China -> Azië. Ik houd heel erg van
reizen, vooral naar bekende steden zoals Londen, Barcelona en Parijs . Vorige week (begin
juni, red.) ben ik naar Budapest geweest . Het is
een oude stad en er zijn veel kerken en kastelen.
We zijn in de hop on hop off bus geweest.

Dat is een bus die bij veel bezienswaardigheden
stopt.
Dat deden we overigens ook in Barcelona en op
Malta. In Budapest waren er ook twee badhuizen m'n vader en ik gingen naar een daarvan. Er
waren buiten- en binnenbaden. Toen wij er waren was het heel warm wel 28 tot 32°c !

Dit is het buitenzwembad van het badhuis!
We moesten in een van de zwembaden een badmuts op. 😂😁
O ja - ze schaakten ook in het water 👇
Groetjes Tian Tian 🙋🙋
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Vlakbij
Van heel dichtbij komen de tekeningen, die Friso Hogendoorn (10 jaar) spontaan instuurde van zijn huis in de Fagelstraat.

Voorkant

Achterkant

Uit een ver verleden
Marjan Bults, Van Oldenbarneveltstraat
Wat mij verteld is door mijn vader, is ongeveer 100 jaar geleden gebeurd.
Zijn ouders organiseerden een busreis vanuit Hengelo (Ov).
naar Arnhem; dit ter gelegenheid van hun 25-jarig huwelijksfeest. Ze nodigden familie en buren daarbij uit en zo
bevond zich in dat gezelschap buurvrouw Ter Beek. Toen
de bus het plaatsje Goor naderde, circa 12 kilometer van
Hengelo af, sprak ze de voor mij onsterfelijke woorden:
“Wat is de weald (wereld) toch groot!”
…. Ver weg!
Mijn voormalige schoon-oma had als meisje gediend in
Utrecht. Hoe ze daar kwam, vertelt de historie niet. Ze heeft
daar heerlijk leren koken, maar trouwde toch maar met iemand uit haar geboorteplaats Vollenhove, Noordwest Overijssel, en bleef daar wonen. Zij was nog nooit in Giethoorn
geweest, 10 kilometer verderop.
…. Ver weg!

Iets minder lang geleden, in mijn jeugd, kregen we in Hengelo één stoplicht: “Het stoplicht”. Het was een belevenis
om daarvoor te wachten met de fiets!
In dezelfde plaats was ook “Het flat”, met wel 3 etages.
Toen wij thuis telefoon kregen,
was dat een avontuur, we vonden het eerst eng om te bellen.
Net zoals het aanvankelijk wennen was om een antwoordapparaat in te spreken.
Herinneringen uit een ver en minder ver verleden. Mijn dochters, allebei rond de 30, vinden
zulke verhalen van vroeger kostelijk en onvoorstelbaar. Net
zo goed als dat wij tot ons 18e nauwelijks lange broeken
droegen.
…. Ver weg!
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Het Pakulla Community Hospital
Ton Staphorst
Twee buurtgenoten, Wouter van den Berg en Jurgen van der Velden, zijn op een bijzondere manier betrokken bij de gezondheidszorg in Bangladesh. Voor Jurgen startte
zijn betrokkenheid al weer negen jaar geleden. Via een bevriende kinderarts, werkzaam in het zuiden van Bangladesh, hoorde hij dat er dringend behoefte was aan medische apparatuur. Er was een echoapparaat beschikbaar, weliswaar tweedehands maar
nog in uitstekende staat. Jurgen reisde af naar Bangladesh en nam het apparaat mee.
Zo startte de kennismaking met de gezondheidszorg in een land hier ver vandaan. Voor
Wouter was dat enkele jaren later het geval. In 2009 werd een stichting opgericht:
Direct Care Foundation. Zowel Jurgen als Wouter hebben zitting in het bestuur ervan.
Doel van de stichting is het ondersteunen van de gezondheidszorg in Bangladesh met
financiële middelen en met expertise.
Een belangrijk wapenfeit is de opening in 2013 van het Pakulla Community Hospital,
een klein ziekenhuis ten noorden van de hoofdstad Dhaka. De stichting heeft aan de
totstandkoming bijgedragen met (financiële) middelen. Het ziekenhuis moet zich gaan
ontwikkelen tot een belangrijke medische post in de regio. Via cross funding, waarbij
medische consulten voor de armen betaald worden door de opbrengsten van de consulten voor de rijkere patiënten, hoopt men de gehele locale bevolking van medische
zorg te voorzien.
Een van de uitgangspunten van de stichting is dat projecten een impuls krijgen met
(financiële) middelen. Dat is ook de bedoeling met het Pakulla Community Hospital. Gedurende een jaar of drie levert de
stichting financiële steun. Het ziekenhuis moet periodiek rapporteren over de patiëntenzorg en het financieel beheer. Indien nodig
kan de stichting ook zorg dragen voor steun in bijsturing, bijvoorbeeld als nieuwe apparatuur moet worden aangeschaft. Via een
afgesproken traject wordt de ondersteuning afgebouwd.
Natuurlijk is het een hele kunst om apparatuur op de plaats van bestemming te krijgen. Denk maar aan het verkrijgen van een
importvergunning, het transport naar de plaats van bestemming, het betalen van reële invoerrechten en het voorkomen van betaling van smeergeld. De stichting heeft al jaren een zeer betrouwbare contactpersoon ter plaatse. Hij was nauw betrokken was
bij de plaatsing van het eerste echoapparaat en verzorgt sindsdien de begeleiding als de stichting naar Bangladesh gaat. Dankzij
zijn inzet lopen de zaken in het algemeen soepel.
Van het opdringen van hulp is geen sprake. De Nederlandse ambassade is bekend met de stichting en haar werkzaamheden. De
stichting heeft voorts goede contacten met de locale bevolking en de autoriteiten via de contactpersoon van de stichting. Hoewel
het de autoriteiten lastig valt om toe te geven dat externe hulp nodig is, wordt inmiddels het werk van de stichting zeer op prijs
gesteld.
De laatste tijd is het doel van de stichting wat verlegd. Omdat de autoriteiten geen prijs stellen op tweedehands apparatuur is het
hoofddoel verschoven van de beschikbaarstelling van apparatuur (er staan nu acht apparaten uit Nederland, waaronder ook oogheelkundige apparatuur van Wouter) naar de adoptie van medische posten en de financiering daarvan.
Het bestuur van de stichting onderhoudt nauwe contacten met de geadopteerde medische posten. Zoals al vermeld komen er
periodieke rapportages uit Bangladesh naar Nederland. Het bestuur van de stichting brengt ook periodiek bezoeken aan Bangladesh. En, heel bijzonder, ook donateurs kunnen dan mee, uiteraard allemaal op eigen kosten. Jurgen en Wouter zijn inmiddels al
meer dan 10 keer de projecten gaan bezoeken. Alle informatie over de stichting, waaronder ook een reisverslag van het laatste
bezoek, is te vinden op de website www.directcarefoundation.org.
De opbrengst van OPA 2013 gaat dit jaar naar de stichting. Wilt u Direct Care Foundation persoonlijk ondersteunen, dan kunt u het beste contact opnemen met Jurgen
van der Velden of Wouter van den Berg. Tot slot, het unieke van de stichting is dat
direct zichtbaar is wat er met het gedoneerde geld gebeurt. Wellicht is dit een goed
argument om in de buidel te tasten.
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Wat van ver komt...
Peter Bas Backer, Johan de Wittstraat
Wat van ver komt kan intrigeren,
nieuwsgierig maken of hoe
dan ook van grote waarde zijn
en lokt dan weer een reis uit
naar heinde en ver. Een onderzoeks-expeditie, een ontdekkingsreis of een diplomatieke
missie. Zo was dat ook in 1615
toen de nog jonge Republiek
der Nederlanden een vredesmissie uitzond om te bemiddelen
in een oorlog tussen Zweden en Rusland. Die oorlog verstoorde namelijk de voor de Republiek zo belangrijke handel
uit en in de Baltische regio en de aanvoer naar Amsterdam
vanuit Dantzig en Zweden en de Baltische landen van graan,
hout en huiden. Laten we zeggen dat de van ver komende handelswaar voor Amsterdam zo belangrijk was dat dat het optuigen van een belangrijk gezantschap rechtvaardigde om te
verzekeren dat die goederenstroom niet te lang onderbroken
zou worden.
Maar wat van ver uit het Balticum kwam leverde voor mij
persoonlijk ook een bijzonder project op. Want in 2010, twee
jaar voor mijn pensioen als diplomaat, trof ik in mijn nog wat
chaotische boekenkast een geërfd in leer gebonden oblong
vormgegeven boekje aan. Met als titel “En Hollandsk
Beskicknings Resor”: het Zweedstalige verslag van die vredesmissie die de Republiek in 1615 uitzond naar Zweden en
Rusland. Dit mooie boekje werd uitgegeven in 1917 en bedoelde toen de 300 jarige verjaardag van de missie te markeren. Even later vond ik in de Koninklijke Bibliotheek het oorspronkelijke Nederlandstalige verslag, geschreven door Anthonis Goeteeris, die als penningmeester en schrijver met de
missie meereisde. Op zoek in het Amsterdamse archief naar
meer informatie over de drie heren-gezanten die aan de missie leiding gaven, Van Brederode, Bas en Joachimi, vond ik
min of meer bij toeval het met de hand geschreven politieke
werkverslag, het zgn. Verbael, van dezelfde missie van deze
heren aan de Staten-Generaal. Dankzij een cursus paleografie in het Amsterdams archief leerde ik de inhoud van dit
verbael kennen en samen met het reisverslag van Goeteeris
ontstond niet alleen een indrukwekkend beeld van een avontuurlijke reis naar de Noord-West hoek van Rusland, maar
ook een gedetailleerd inzicht in de diplomatieke inspanningen die de gezanten zich een jaar lang onder zeer moeilijke
omstandigheden hadden getroost om samen met een bij
Novgorod aangetroffen Engelse diplomaat de nog strijdende
Zweedse en Russische partijen aan de onderhandelingstafel
te krijgen.
Ik bedacht hoe mooi het zou zijn als het verslagje van Goeteeris rond 2015, 400 jaar na de gedenkwaardige reis en diplomatieke actie van de Republiek, opnieuw zou kunnen
worden uitgegeven. Samen met de mooie gravures waarmee

Goeteeris zelf zijn reisverslag wist te verfraaien en die nog
lang daarna in de Republiek gepubliceerde kaarten van Rusland bleven omlijsten. Goeteeris wist niet alleen mij maar 400
jaar na zijn werk ook de Zweedse ambassade (2014 bleek het
herdenkingsjaar voor 400 jaar diplomatieke relaties Nederland-Zweden), de universiteit van Amsterdam, een Amsterdams ondernemer met grote belangstelling voor de geschiedenis van Amsterdam, buurtgenoten en tenslotte een uitgever
te overtuigen van het bijzondere van zijn verhaal. Verrassend
vond ik dat een hele groep studenten Letterkunde van de Amsterdams universiteit gefascineerd raakte door de beschrijvingen van Goeteeris. Wat hen en mij vooral trof was dat het verhaal weliswaar 400 jaar ver in ons verleden was neergeschreven, maar dat Goeteeris' schrijverschap er in slaagde de tochten op sledes over bevroren rivieren, de ontberingen in Russische blokhutten, de gruwelen op de slagvelden van het Balticum of de bloemen in een Zweedse lenteweide zo heel dicht
bij ons kon brengen. Ook de beschrijvingen in het verbael van
de diplomatieke onderhandelingen deden me vaststellen dat
in de kern van dit mensenwerk niet zo veel was veranderd.
Wat het verhaal wellicht leerde was, dat wat van ver komt,
van grote afstand of ver in de tijd, spannend kan zijn en voor
de Republiek van grote waarde. Maar het kan ook verrassende
momenten van herkenning geven.
In het najaar verschijnt het boek over Goeteeris bij uitgeverij
De Walburg Pers.

GOETEERIS, ANTHONIS. JOURNAEL DER LEGATIE GHEDAEN
INDE JAREN 1615 ENDE 1616. THE HAGUE: AERT MEURIS, 1619
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Wat je van ver haalt
is niet altijd lekker
Leo Visser, geïnterviewd door Jeroen Hiemstra
en het verstrekken van informatie aan
hen die afreizen naar verre, tropische
oorden.’ In augustus en september verwacht Leo weer de eerste patiënten te
zien met infectieproblemen of andere
klachten waar de reguliere huisarts
geen raad mee weet. Het LUMC werkt
op infectiologisch onderzoeksgebied
samen met het Havenziekenhuis in
Rotterdam en het Tropen Centrum in
Amsterdam. ‘Het is belangrijk dat je
als infectiespecialist weet wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied
van tropische- en/of infectieziekten,
want samen weet je nu eenmaal meer
dan één.’

Door de enorme groei in de luchtvaart
de laatste 50 jaar, is het reizen naar
exotische bestemmingen gigantisch
toegenomen. Bleef vroeger een
vreemde ziekte vaak beperkt tot zeelieden op de grote vaart die soms met
een onprettig lichamelijk ‘souvenir’
op de thuisbasis terug keerden, tegenwoordig kunnen toeristen via een intercontinentale vlucht exotische ziektes razendsnel verspreiden. Meestal is
het dan iets waar ze daarvoor vaak
geen weet van hadden.
Nu het vakantieseizoen eraan komt,
staan hoogleraar infectieziekten van
het LUMC en buurtgenoot Leo Visser
met zijn team op scherp. Gespecialiseerd in infectieziekten en reizigersgeneeskunde ziet Leo Visser veel exotische aandoeningen aan zich voorbij
trekken.
Leo Visser legt uit: ‘De vaccinatiepolikliniek van het LUMC is momenteel
druk bezig met voorzorgsgeneeskunde, zoals het geven van vaccinaties
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Leo vervolgt: ‘We hebben nu het
MERS-CoV virus uit Saoedi Arabië,
waarschijnlijk verspreid door kamelen. Twee patiënten zijn hiervoor al
behandeld in Den Haag en Zwolle. Het
virus veroorzaakt zware longontsteking, net als het uit China afkomstige
SARS virus van een aantal jaren geleden. Er bestaan geen medicijnen voor;
we doen aan symptoombestrijding zoals het toedienen van zuurstof aan deze
patiënten. Gelukkig zijn beide slachtoffers hier in Nederland er weer bovenop gekomen, maar het blijft heel
belangrijk dat we dit virus goed in de
gaten houden omdat het waarschijnlijk
is dat het zich ook van mens tot mens
kan verspreiden. Als later dit jaar de
Hadj weer begint, de pelgrimstocht
van miljoenen moslims naar Mekka, is
dit echt een aandachtspunt voor ons.’
Verder is men in Leiden bezig met het
monitoren van het Chikungunya virus
dat koorts en gewrichtspijnen veroorzaakt. Oorspronkelijk afkomstig uit
Azië, is het nu ook gesignaleerd in de
Caraïben, waaronder een aantal Antilliaanse eilanden. Het lijkt op knokkel-
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koorts, gelukkig worden niet alle geïnfecteerden ziek, maar wie het krijgt
kan een jaar lang last hebben van gewrichtspijnen. “Het is zorgelijk als dit
virus over zou slaan naar Zuid- of Centraal Amerika, een geneesmiddel bestaat er niet voor. De muskieten die dit
virus verspreiden komen in heel tropisch Latijns-Amerika voor’, aldus
Leo.
Het WK in Brazilië heeft niet alleen
Leo’s aandacht omdat Oranje en de
Rode Duivels het zo goed doen, maar
ook omdat er toch een aantal onprettige tropische ziektes door toeristen
mee naar huis kunnen worden genomen. ‘Malaria kan binnen een dag of
vier dodelijk zijn, en komt voor in het
Amazone gebied van Brazilië (zoals
Manaus en Cuiabá). Maar ook de al
eerder genoemde Knokkelkoorts en virusinfecties zoals Mayaro, wat lijkt op
Chikungunya, vormen een gevaar
voor onze voetballiefhebbers. Onlangs
kreeg het Universitair Ziekenhuis in
Nijmegen een patiënt die een tocht
door Brazilië had gemaakt met dergelijke symptomen binnen.’
Diarree is ook een frequente kwaal die
een reiziger kan oplopen in de tropen.
Leo toont een tabel waaruit blijkt hoe
moeilijk het is voor lageloonlanden
om schoon drinkwater en goede rioleringen aan te leggen. ‘In Nederland
besteden we 50 eurocent per millimeter aan waterleiding en riolering, dat
komt neer op 6000 euro per inwoner,
in totaal hebben we 36 miljard euro geinvesteerd in schoon drinkwater in ons
land. Voor vele tropische toeristische
bestemmingen is zo’n infrastructuur
voorlopig niet op te brengen, en daar
moet je als toerist mee leren leven en
de nodige voorzorg maatregelen nemen!’

WAT VAN VER KOMT…

Wat van verre komt…
is dolblij met een nieuwe toekomst!
Lilian Visscher
Janneke van Etten uit de Johan de Wittstraat werkt als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Zij is betrokken bij een speciaal programma van de UNHCR en reist daarvoor regelmatig naar vluchtelingenkampen in Afrika
en Azië. Hier volgt haar verhaal.
Op dit moment zijn er wereldwijd ruim 10 miljoen vluchtelingen op de wereld. Een klein aantal van deze vluchtelingen
wordt actief geholpen door overheden om definitief een
nieuw bestaan op
te bouwen in een
veilig land, vaak
ver weg van de
oorlogssituatie
waar zij voor gevlucht zijn. Het
gaat om vluchtelingen uit alle delen van de wereld
in een zeer kwetsbare positie in een
vluchtelingenkamp of een stedelijke
omgeving. Deze vluchtelingen
zitten
soms al jaren in
een vluchtelingenkamp en zijn
extra kwetsbaar
omdat zij nog gevaar lopen in het
land van opvang
of omdat zij medische en/of psychische problemen hebben
of omdat zij slachtoffer zijn van (seksueel) geweld. Zij hebben nooit de mogelijkheid of de middelen gehad om uit hun
moeilijke situatie weg te komen.
Onder een speciaal programma maakt de VN Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) het voor deze specifieke groep

vluchtelingen mogelijk om te worden voorgedragen aan landen die aan dit programma deelnemen. Inmiddels zijn er wereldwijd ruim 25 landen die betrokken zijn bij dit programma. De Nederlandse
regering
neemt al sinds 1970
deel aan dit programma
waarbij
vluchtelingen
in
feite worden uitgenodigd naar Nederland te komen op
voordracht
van
UNHCR. De vluchtelingen worden in
het land van opvang
voorbereid op hun
komst en begeleid
bij hun reis naar Nederland.
Veel van deze uitgenodigde vluchtelingen zijn enorm blij
en dankbaar om in
een veilig land als
Nederland aan te komen en een nieuw
bestaan voor zichzelf en hun kinderen op te bouwen. Vaak
hebben zij heel lang in onzekerheid geleefd over hun veiligheid. Natuurlijk zijn hun eerste stappen in Nederland onzeker omdat velen van hen voor het eerst kennismaken met een
westerse samenleving. Maar ze kunnen weer vooruit kijken
en dat is zo essentieel in het leven van deze nieuwe Nederlandse inwoners!
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Mijn oma zei altijd al
"Wie reist heeft wat te verhalen…”
Interview met Annick Buys, Houtlaan, stewardess bij de KLM,
Lilian Visscher
Hoe lang vlieg je al?
Ik ben begonnen bij de NLM cityhopper in januari 1988. Na 2,5 jaar ben ik doorgestroomd naar de KLM. Dus ik vlieg nu ruim
26 jaar. In 1993 ben ik 50% gaan vliegen. Ik heb er bijna altijd iets naast gedaan.
Hoe vaak ben je op reis?
Ik vlieg alleen intercontinentaal, dus geen Europa. Ik ben gemiddeld 2 keer per maand op reis en dat voor 9 maanden per jaar.
De reizen variëren van minimaal 3 dagen weg tot 10 dagen van huis. Maar je kunt zelf je reizen aanvragen, daarmee kun je goede
sturing geven aan je rooster.
Wat is je favoriete bestemming? En waar hoop je zo min mogelijk te (be)landen?
Eigenlijk heeft elk continent wel iets unieks en vind ik de variatie het leukst, maar in de top van hele leuke reizen vind ik Kaapstad
heerlijk en het Caraïbisch gebied, met name Bonaire, 5 à 6 dagen op deze bestemmingen zijn toch wel minivakanties! En ik denk
dat ik namens het gehele cabinekorps spreek als ik zeg dat Lagos (Nigeria) de minst favoriete bestemming is, te gevaarlijk om
het hotel uit te gaan. Gelukkig staan we daar maar 1 nachtje.
Wat was je meest bijzondere avontuur in al die jaren?
Laat ik beginnen dat er heel veel soorten bijzondere avonturen zijn. Een bijzonder (hachelijk) avontuur heb ik vorige maand nog
meegemaakt op Bonaire. Daar ging ik kitesurfen met 24 knopen aflandige wind en golven van 2 à 3 meter (achteraf van de
kiteschool niet zo’n heel goede beslissing dat het wel kon, ik had al zo mijn twijfels). Mijn instructeur sloeg om met zijn boot
achter mij zonder dat ik het zag, ik lag alleen met mijn kite in het water en zag Bonaire achter mij steeds kleiner worden. Na een
half uur werd ik uit zee gered, maar ik heb wel een paar keer gedacht: Na alles wat ik over de hele wereld heb meegemaakt en
gedaan, zal ik nu toch niet stilletjes verdrinken voor de kust van Bonaire?
De meest indrukwekkende en bijzondere reis was een 5
daagse trip door India met als hoogtepunt de Taj Mahal. Het verhaal over waarom deze gebouwd is vond ik aangrijpend. Bijzonder natuurverschijnsel is Iquazu watervallen, wat een indrukwekkend natuurgeweld!
Ik realiseerde mij al snel bij de KLM dat ik nooit uitgereisd zal raken en dat er nog zoveel te doen is in de wereld. Dit kan slaan
op persoonlijke avonturen, maar ook op gebied van hulpverlening door Wings of Support (opgericht door cabine en cockpit);
het overgrote deel van het cockpit- en cabinepersoneel draagt zijn steentje bij in weeshuizen en projecten over de hele wereld. Je brengt, wat je ook meeneemt, echt naar
een weeshuis of project toe, dat maakt het heel tastbaar. Maar misschien moet ik wel
zeggen dat elke reis bijzonder is, waar ook naar toe, want elke reis heeft een andere
cabinesamenstelling (9.500 cabineleden) en nieuwe passagiers en al deze mensen
hebben een verhaal en sommige verhalen van collega's maar ook van passagiers zijn
heel ingrijpend. Men deelt heel makkelijk zijn leed omdat we elkaar hoogstwaarschijnlijk nooit meer zien. Er wordt heel wat afgelachen en soms ook gehuild op een
crewborrel na een vlucht.
Wat neem je altijd mee van thuis in je koffer?
Ik heb niet iets specifieks wat ik altijd meeneem van huis, ik probeer de koffer zo
licht mogelijk te houden.
Wat neem je graag mee terug van je reizen? Heb je ook een boodschappenlijstje mee
naar bepaalde bestemmingen?
Oh ja zeker, als de kinderen horen dat ik richting Amerika ga, dan hebben ze ineens
van alles nodig haha! Met de goedkope dollar is het voordelig shoppen daar. Dus ook
mijn man komt met een lijstje: tennisballen, golfballen…. Mijn dochters willen van
alles van de Abercrombie en Fitch, Forever 21 etc. En ja, voor vrienden en familie
stapels Havaianas uit Rio of Sao Paulo. India vind ik ook heerlijk winkelen, daar heb
je enorm veel van die "malle pietje winkels", de meest bizarre dingen kun je daar
vinden voor een appel en een ei.
Stja mijn oma zei altijd al "wie reist heeft wat te verhalen” haha dus als het te lang
is...
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WAT VAN VER KOMT…

Wat van ver komt en naar
ver gaat
Annet van der Velden
Op een mooie voorjaarsmiddag in de Raadsheerenbuurt interview ik Brian Jones uit de van
Oldenbarneveltstraat. Brian is piloot voor KLM en vliegt op de lange afstand. Al 10 jaar vliegt
hij voor KLM, net als zijn vrouw Lieve. Een aantal Raadsheren geleden interviewde ik haar. Ze
waren toen net in de buurt komen wonen. Vanochtend kwam hij terug uit Abu Dhabi. Daar zat
hij in een prachtig hotel met heerlijk eten, wat een mooi beroep. Maar de andere kant liet zich
ook daar snel zien. Om 11 uur ‘s avonds kwam de wake up call voor Brian. Vervolgens vloog
hij over Irak, precies over het oorlogsgebied, duidelijk herkenbaar aan de brandhaarden. De
donkere kant van het beroep van piloot werd pijnlijk duidelijk.
Wat is je favoriete bestemming?
Eigenlijk vind ik reizen fantastisch, er zijn dan ook veel plaatsen waar ik graag naar toe ga. Om te beginnen Washington DC,
een prachtige stad. Het klimaat is er heerlijk, er loopt een rivier door en het heeft bijzondere monumenten. De mooiste plek is
naar mijn idee The White House. Als ik met de bus daarnaar toe rijdt en dan t laatste stukje loop, heb ik het gevoel in een sprookje
terecht te zijn gekomen. Je hebt er ook musea opgericht door mr Smythonian, een Engelsman. Die musea zijn bedoeld om de
Amerikaanse cultuur te laten zien en bovendien zijn ze gratis toegankelijk.
Ook een hele mooie plek vind ik Bonaire. Als ik daar heen ga en ik neem mijn duikspullen mee, voel ik me ondeugend. Werk
en plezier gaan dan samen.
Waar ga je niet graag naartoe?
Sommige plaatsen in Afrika waar we met politie escorte van het vliegveld
naar ons hotel gaan, bezoek ik niet graag. En plaatsen waar
een grote kans op malaria is, vind ik ook niet fijn.
Gelukkig zijn er ook plaatsen in Afrika waar ik
wel graag kom. Laatst was ik in Zambia op
een hele bijzonder mooie plaats. We liepen met olifanten en sliepen in tenten
in de bush. In mijn bed en op de wc
zaten kikkers en vlakbij mijn bed zat
een enorme spin. Mijn kamergenoot
en ik besloten niets te doen aan de spin.
We sliepen die nacht heel slecht en keken elk
half uur of ie er nog zat. Halverwege de nacht verdween hij vanzelf.
Waar ben je nog nooit geweest?
In China en Australië. En Havana, dat schijnt geweldig te zijn.
Waarom ben je in de Raadsherenbuurt komen wonen?
Het is aan de rand van Leiden en dat vind ik een mooie plaats. Het is klein, maar je hebt er alles.
Het is gemakkelijk voor mijn werk, met de trein of met de auto ben ik zo op Schiphol.
Het is naast de A44, waar je niks van hoort en waar recent bij het BP tankstation een vestiging van Marks & Spencer is
gekomen met heerlijk Engels eten. Het lekkerst vind ik de scones met clotted cream en aardbeienjam. Sinds ik die zaak
ontdekt heb eet ik de scones elke dag en dat is nu een week..
Het is kindvriendelijk. Onze kinderen gaan naar de Leidse Hout school en spelen op straat.
We hebben superleuke buren.
En als ik wegga zegt Brian ‘who wouldn’t want to live here’.
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De smaak van Curaçao
Jeroen Hiemstra
Mildred Rienhart uit de Fagelstraat vertelt over de lekkerste gerechten uit haar jeugd.
Wij mogen bijna stellen dat eenieder die bekend is met de Antilliaanse keuken, het gerecht
funchi zal kennen. Bij de op Curaçao geboren Mildred Rienhart roept funchi een bijzonder warm, homely gevoel op.
Mildred legt uit: ‘Het is een overheerlijk maisgerecht, gemaakt met water en zout,
dat meestal geserveerd wordt bij vis of stoofvlees. Het is een alternatief voor aardappelen of rijst. Mijn moeder maakte het altijd en als ik dan thuis van school kwam
rook het hele huis ernaar. Van haar heb ik het geleerd; onze dochter Lisa, haar
kleindochter, is er ook dol op.” Mildred vervolgt lachend: ”Restjes opbakken in een
beetje olie, met een plakje gesmolten kaas erop, overheerlijk! Daar mag je Lisa voor
wakker maken.”
Tijdens een bezoek aan Italië kwam Mildred er achter, dat de Italiaanse keuken eenzelfde gerecht kent en het polenta noemt.
Daar serveren ze het vaak met Parmezaanse kaas. Op de Antillen zijn er ook verschillen in hoe de funchi wordt bereid. Gebruiken
ze op St. Maarten olie of bouillon in de funchi, op Curaçao doet men dit niet. Vroeger was de funchi uitsluitend in speciaalzaken
te koop, tegenwoordig is het gewoon in de schappen van Albert Heijn te vinden. Dus als u een keer geen zin heeft in aardappelen
of rijst bij uw gerecht, serveer dan eens funchi aan uw gasten.

De smaak van Denemarken
Jeroen Hiemstra
Mette Grootenhuis uit de Fagelstraat werd geboren in Denemarken en maakte als negen jarig kind voor het eerst kennis
met het Deense gerecht marinerede sild. Dat is gemarineerde haring die zoet smaakt, onder andere door
de toevoeging van sherry en wat kerriepoeder. Dit
overheerlijke haringgerecht wordt vooral tijdens de lunch geserveerd, mooi in laagjes
gerangschikt op een platte schaal met
rode uienringen bovenop. Het bekende, grof Deens roggebrood dat men
erbij krijgt, maakt het gerecht helemaal
af. Marinerede sild is voor Mette en haar
echtgenoot Rob nog steeds het lekkerste

lunchgerecht dat er bestaat. Het is iets dat je bij een bezoek aan
Denemarken dus niet mag overslaan.
Wie overigens het woord Marinerede sild googlet,
krijgt het gerecht met uitleg in het Deens en een
mooie foto op het scherm. Oeps, de uitleg is wat
moeilijk te begrijpen voor wie de taal niet
machtig is. Echter, de kop van het artikel
is duidelijk en vermeldt dat dit gerecht
uitstekend geschikt is voor mensen die
op hun cholesterol moeten letten. Dus
geen reden om marinerede sild tijdens uw bezoek aan Denemarken te missen.

Chinees halen
Annet van der Velden
Na een lange dag hard werken is het soms heerlijk om niet
zelf te koken, maar een voortreffelijke maaltijd te halen bij
“de Chinees”. De receptuur komt van ver, maar de keuken
is gelukkig dichtbij.
Op bijgaande foto van Annet ziet u Jurgen van der Velden
lekker smikkelen, maar ook Annets bord en pilsje zien er
goed uit!
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Interview met Jennifer Teeuwes
uit de Van Oldenbarneveltstraat
Annet van der Velden
Jennifer is Amerikaans, zij komt uit de
omgeving van Chicago. Daar groeide ze
op met vriendjes en vriendinnetjes op
een buurtschool en speelde ze veel op
straat.
Studeren ging ze in Iowa, waar ze haar
toekomstige man ontmoette. Samen
kwamen ze in Nederland en gingen wonen in Utrecht. Toevallig kwamen ze
vervolgens in de Raadsherenbuurt
in Leiden terecht. Ze kregen er 3
kinderen, Marieke, Jeanette en Gilian en wonen er met veel plezier.

Zes jaar geleden zijn ze met het hele gezin naar Canada verhuisd. Jan ging daar
werken, de rest van de familie ging mee.
De tweeling ging daar ook naar de buurtschool en zij hadden het al snel enorm
naar hun zin. Ze praatten al vlot goed
Engels en kregen daar ook snel vriendjes
en vriendinnetjes. Gilian ging naar de lokale peuterspeelzaal. De eerste maanden

De oudste 2, een tweeling, gaat
sinds dit schooljaar naar de middelbare school. De een naar Visser’t Hooft, de ander naar het Stedelijk. Gilian gaat naar de Woutertje Pieterse.
Jennifer werkt als studiebegeleider
bij de Universiteit Leiden. Ze begeleidt buitenlandse studenten die
in Leiden komen studeren. Ze regelt onder meer de huisvesting voor de
studenten. De universiteit heeft een paar
panden in de binnenstad waar ze wonen.
In onze buurt wonen ze niet. Daarvoor
werkte ze jaren bij Webster University
op de Apothekersdijk.

praatte ze geen woord Engels met haar
Canadese klasgenootjes. Jennifer en Jan
begonnen zich al zorgen te maken over
hun jongste dochter, tot Gilian na 3
maanden plots Engels in hele zinnen
ging praten.
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De peuterspeelzaal werkte op basis van
ouderparticipatie. Van de ouders werd
verwacht dat zij 1 dag per maand in de
peuterspeelzaal werkten. Het systeem
werkt prima, aldus Jennifer.
Het was een fantastisch jaar maar ze
vonden het ook weer prima dat ‘t voorbij
was en ze weer terug naar Leiden konden. Eenmaal terug gingen de
kinderen weer naar de Woutertje Pieterse en kwamen ze weer
bij hun vriendjes en vriendinnetjes in de klas. De beste buurtvriendinnen van voor Canada
kregen al rap weer dezelfde status. Ze hadden alleen een kleine
achterstand met rekenen. Gelukkig waren ze die zo kwijt.
Een kleine tegenvaller vonden
ze het huis. In Canada waren ze
gewend geraakt aan veel ruimte
en een enorme voortuin. In Leiden wonen ze weer in hun oude
huis, voor Nederlandse begrippen royaal, vergeleken met het huis in Canada
klein en misschien voor hen nog het ergste, zonder voortuin. Iedereen die langsloopt kan zo naar binnen kijken. Op
zoek naar een groter huis met voortuin?
Ja, dat zou mooi zijn, maar wel in deze
buurt.
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Souvenirs van uw redacteuren
Jeroen Hiemstra heeft een bevlogen artikel geschreven over zijn grote liefde: oude auto’s. Geen souvenirtje, maar een groot
souvenir. Hier volgt zijn verhaal.
De Volvo van mijn dromen komt van heel ver.
De foto’s die na een half uur seinen via
mijn analoge internetlijn binnenkwamen
zagen er goed uit, maar uit ervaring wist
ik dat zulke beelden niet veel zeggen
over de ware conditie van een aankoop,
dus bleef ik op mijn hoede.
Mijn jetlag was snel verdwenen na aankomst in Detroit. Ik popelde om de volgende morgen meteen op pad te gaan. Er
lag een dik pak sneeuw, het was zeker
twintig graden onder nul, maar ik moest
op weg naar Dwyer Volvo, op ongeveer
20 minuten rijden door de ijzige koude,
via lange lokale wegen.

Voorjaar 1999 zag ik ‘m staan in een online advertentie van de Amerikaanse
Volvo Club. Mijn droomauto, een witte
Volvo coupe model P1800 uit begin jaren zestig! De auto werd aangeboden
door een dealer in de Amerikaanse staat
Michigan. Een gelukkige bijkomstigheid voor mij was dat mijn ouders daar
in die tijd niet ver vandaan woonden. Al
enige jaren eerder had ik, toen helaas ongezien, een aankoop gedaan in
Verenigde Staten met een rampzalig resultaat. Bij aankomst in de haven van
Rotterdam zag ik na dertig seconden dat
deze wagen een miskoop was. Het bleek
een opgelapt vehikel te zijn vol verborgen roest, met een kapotte versnellingsbak, hij zat zeer slecht in de lak en tot
overmaat van ramp had de wagen transportschade opgelopen.
Dit keer wist ik het zeker, nu gaan we de
zaken anders aanpakken. Een voorjaarstrip naar mijn ouders stond al in de planning, dus ging er snel een e-mail naar de
verkoper. De vraagprijs was redelijk, in
de uitleg van de Volvo dealer leerde ik
dat de witte P1800 bij hem stond geparkeerd en dat hij eigendom was van zijn
zoon.
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Mijn vader was zo vriendelijk om met
me mee te gaan. Aangekomen bij het bedrijf dachten we allemaal dat deze, volgens de specificaties van de eigenaar
volledig gerestaureerde, P1800 in de
showroom zou staan of op z’n minst in
een loods. Per slot laat je een bijna veertig jaar oude auto toch niet in Michigan
winterweer buiten staan? Niets bleek
minder waar! We werden meegenomen
naar een ‘parking lot’ naast het bedrijf.
Gelukkig konden we er wel met de auto
naartoe rijden want anders waren we zeker door de koude bevangen geraakt.
Daar onder die bult, wees de dealer ons,
staat hij, een roomwitte Volvo P1800 in
voor mij de mooiste uitvoering, met de
koehoorn-bumpers en het dashboard van
de eerste serie, heel spacy, jaren zestig!
Maar helaas, hier was veel fantasie voor
nodig, want mijn droomauto was bedekt
door een dik pak sneeuw van zeker veertig centimeter. Het was duidelijk dat
zoon Jim geen interesse meer had in
deze Volvo en dat maakte het voor mij
alleen maar interessanter…
De volgende dag ging het beter en kon
ik de auto op de brug bekijken. Roest is
echt een groot probleem bij auto’s uit
deze tijd, dat was mijn belangrijkste aandachtspunt. Uit de foto’s van de restauratie kon ik al opmaken dat de auto technisch in orde was, onder de motorkap
zag de Volvo B-18 motor met dubbele
SU carburateurs er tiptop uit.
Met een schroevendraaier en mijn vingers tikte ik op de mij bekende zwakke
plekken van een Volvo P1800. Tok, tok,
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tok, dat klonk allemaal goed! Tot ik op
een dwarsbalkje onder de bestuurdersstoel tikte, ‘krak’ zei het metaal, dat
meer een roestig hoopje textiel bleek te
zijn. De Amerikaanse eigenaar stond er
wat beteuterd bij te kijken, ‘I was not
aware of that’ zei hij.
We geloofden hem omdat hij ons meer
een verkoper dan een sleutelaar aan
oude auto’s leek. Verder was de bodem
gelukkig nog goed, zo had ik een mooie
onderhandelingspositie. We vroegen
nog wat bedenktijd, hoewel het voor mij
duidelijk was, deze auto wilde ik hebben. Temeer omdat er ook nog redelijk
wat info over de vorige eigenaren bij de
documentatie zat. “Provenance’ maakt
zo’n auto alleen maar interessanter, dus
ik kon niet wachten!
Meestal luisterde ik in die tijd niet naar
mijn ouders, maar het advies niet te ‘eager’ te zijn knoopte ik in mijn oren.
Twee dagen later deed ik Jim een bod
dat bijna de helft onder zijn vraagprijs
lag, met een terloopse opmerking van
mijn vader dat hij mogelijk ook in de
markt was voor een nieuwe Volvo. Na
wat op z’n Amerikaans heen en weer
‘ge-haggle’ werd ik die middag eigenaar
van een prachtige Volvo P1800, hetzelfde model waar Roger Moore in de
serie ‘The Saint’ ook in reed.
De verscheping vanuit Michigan USA
naar Amsterdam verliep deze keer goed,
en de kentekenkeuring was ook een redelijk makkelijke gebeurtenis. Wat betreft het laswerk moest alleen het kleine
balkje onder de stoel van de bestuurder
worden vervangen.
In 2002 zijn Erna en ik in Twente getrouwd in deze mooie P1800. De auto
kan makkelijk meekomen met het moderne verkeer met zijn 108 pk’s. Momenteel staat mijn droomauto droog in
de garage. Ik hoop dat later onze kinderen ook zullen genieten van dit exemplaar uit een tijd die al lang voorbij is.
Wel denk ik dat tegen die tijd de Volvo
P1800 waarschijnlijk zal moeten worden omgebouwd naar elektrische aandrijving…..maar dat is toekomstmuziek!

WAT VAN VER KOMT…
Janny van Nieuwkoop vertelt:
Een half jaar na het behalen van mijn diploma medisch analiste in 1965 begon ik te werken op het laboratorium van het Nebo Ziekenhuis in Scheveningen. Algemeen klinisch werk, waaronder urine-onderzoek. Het was niet
ongebruikelijk dat een vrouw in Scheveningse dracht (mannen waren toen
ook nog wel in dracht, maar in de minderheid) een flesje/potje urine kwam
brengen: “Water van Pronk / Bal / Spaans / Toet”. Als dat niet tijdens de suikerpoli was (dan hadden ze gisteren expres geen gebakje gegeten), dan was
het voor algemeen onderzoek en dat betekende ook het microscopisch bekijken van het sediment. Dat is hetgeen na centrifugeren op de bodem van een
buisje is achtergebleven. In mijn tijd waren er al elektrische centrifuges, met
plaats voor wel 12 buisjes. Ze trilden bijna van de tafel af, maar je kon tenminste
tijd en snelheid instellen.
Mijn souvenir is een antieke, handgedraaide, dus volstrekt duurzame centrifuge
voor 2 buisjes. Zonder elektriciteit, tijdwaarneming, snelheidsinstelling, kortom
zonder iets van de huidige kwaliteitsnormen. Maar sedimenten kon “Gekke Willem” uitstekend maken. Hij heeft een ereplek in mijn kamertje.
Ton Staphorst schrijft:
In een grijs verleden, het moet een jaar of 30 geleden zijn, logeerden Lisette en ik bij haar
broer Jan in Caïro. Jan liet ons de mooie plekken zien in Caïro, maar ook in Alexandrië en
in de Sinaï. Een week in de woestijn, nou vooruit, een week op het strand in Sharm-elSheikh, leverde een aantal mooie schelpen op. Telkens als ik die schelpen zie, komen de
herinneringen op aan een fantastische vakantie!

Annet van der Velden laat weten:
Ik ben niet van het bezoeken van souvenirshops als ik in het buitenland ben. Ik neem
wel elke reis een souvenir mee, in de vorm van een mooie steen of schelp. Thuis
gekomen vraag ik me dan steeds weer af: ‘Waar moet ik dat ding laten en wat
moet ik ermee?’
Mijn huis slibt dicht en niet alleen door de meegebrachte souvenirs maar vooral
omdat ik slecht kan weggooien. Dus de steen van de vakantie aan de Ardèche
10 jaar geleden ligt er nog. Net als de schelp die ik jaren geleden meenam uit
Italië. Al vrij snel na thuiskomst begint de schelp te ruiken. Niet fris en die
lucht herinnert me ook in het geheel niet aan mijn vakantie. Gelukkig verdwijnt die lucht vanzelf. Na een paar jaar ruik je niks meer.
Mijn kinderen willen van elk bezoek een T-shirt. Een T-shirt kan net zo
goed komen uit Londen of Spanje als uit Indonesië of Thailand. Thuis
herinnert dat ze aan de vakantie.

Lilian Visscher schrijft:
Twee jaar geleden ben ik naar Nicaragua geweest, om filmopnames te maken van een project dat door Stichting Kinderpostzegels gesteund werd.Nicaragua is een zeer onveilig
land, veel drugs en geweld. In dit project werden kinderen uit een straatarme wijk na school
opgevangen en geholpen om weerbaarder te worden. Een week lang trok ik samen met de
cameraploeg op met de medewerkers van het project, hele leuke en bevlogen mensen.
Vlak voordat we vertrokken kreeg ik van een van hen een sleutelhanger met een vogel:
een guardabarranco - de nationale vogel van Nicaragua. Guardabarranco betekent 'hij die
de kloof bewaakt'.
Ik heb deze sleutelhanger sindsdien aan mijn sleutelbos hangen, als herinnering aan een
bijzondere reis.
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BUURTGENOTEN

Koningsdag

De Koningsvrijmarkt en
borrel op 26 april op het
Rozenpleintje was druk
bezocht en een groot succes. Veel kinderen deden goede zaken met de
verkoop van speelgoed
en zelf gebakken koekjes, taartjes en pizza’s.
Andere kids hadden een
mooi zakcentje met
grabbeltonnen,
ballen
gooien of ‘eieren op je
kop stukslaan’. Ties Klasens deed heeeeel goede
zaken en kon die avond
een omelet bakken van al
het eierstruif uit zijn haren.
Onze buurtfotograaf Jeroen Hiemstra legde de
buurtborrel vast in beelden.

Het WK en de buurthooligans
Jeroen Hiemstra
Buurtkinderen springen een gat in de lucht na de winst van Nederland
op Chili (2-0, 23 juni) in de groeps-fase van het WK in Brazilië.
Op de vraag wat ze aan het doen zijn, schreeuwen ze “wij zijn aan
het hooligannen, HUP HOLLAND!!!”
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ADVERTENTIES

Wist U dat ...


...Yvonne Slijkhuis uit de Johan de Wittstraat 18 na vele jaren wel weer een Kunst in de Kamer zou willen organiseren
de komende herfst (september, oktober, november)? Daarvoor heeft zij wel enkele buurtbewoners nodig die dat met haar
willen doen en iemand in de wijk die zijn huiskamer daarvoor ter beschikking wil stellen. Als u iets wilt of kunt doen,
neem dan contact met haar op via y.slijkhuis@casema.nl



...dezelfde Yvonne tijdens de ALV het idee opperde om wat meer aan ‘guerilla gardening‘ te gaan doen in de wijk? Er
zijn al mensen die daar actief in zijn, maar het zou leuk zijn als we met wat mooie zaden de buurt met veel bloemen
kunnen verrijken. De zaaitijd lijkt nu voorbij, maar er zijn ook tweejarigen; als je die nu zaait, kunnen ze volgende zomer
bloeien. Is daar belangstelling voor? Misschien kost het een klein beetje geld om leuke zaden te kopen, maar dat is een
goede investering. Belangstelling? Contact Yvonne via bovenstaand emailadres.



...voor de tuin van de Pauluskerk gezocht wordt naar enkele vrijwilligers die 1 keer per 2 maanden willen meehelpen
met onderhoud? Doorgaans wordt op de eerste maandag van de maand in de ochtend in de tuin gewerkt. Met vrijwilligers
die overdag niet beschikbaar zijn, wordt ’s avonds of in het weekend afgesproken. Het betreft vooral het reguliere werk,
zoals wieden, schoffelen, harken en het afknippen van uitgebloeide bloemen. De vrijwilligers staan er niet alleen voor.
Medewerkers van ’s Heerenloo zorgen voor het groot onderhoud, zoals snoeien, mesten, schoonhouden van terrassen
en dergelijke. Heeft u belangstelling om mee te doen, bel dan met Elise Oosterwijk, 06-53864082.



...de actie van activiteitencentrum Jottem uit Oegstgeest, om met plastic doppen een puppy blindengeleidehond te kopen
en op te leiden, heel goed loopt? Er staan regelmatig grote zakken doppen in de gang, die de bewoners wekelijks sorteren.
Maar weet u ook, dat er in de HERO zakken plastic afval (en wellicht in uw eigen vuilcontainer) nog tientallen, misschien
wel honderden flesjes met dop en al zitten? Die kunnen helpen om de actie tot een succes te maken. Helpt u mee?



...het de meeste buurtbewoners wel zal zijn opgevallen, dat er een extra hekje is geplaatst op het pad tussen de Van
Oldenbarneveltstraat en de Van Beuningenlaan, naast het huis van Ballego? Dit voor de veiligheid van voetgangers die anders door fietsers,
die hard over het voetpaadje sjeesden, werden aangereden. Dat er na
plaatsing geen enkele fiets meer doorheen kon was voor de gemeente
Leiden eerst niet van belang, omdat het hier een voetpad betreft. Nadat
er door verschillende buurbewoners contact opgenomen was met de afdeling ‘woonomgeving’ ontspon er zich een discussie die niet had misstaan in een verhaal van Franz Kafka. Gelukkig kon er een extra argument worden gegeven om het nieuwe hekje toch iets te verplaatsen: er
konden nu geen rolstoelen meer langs. Een dag later werd het nieuwe
hekje één stoeptegel verplaatst, everybody happy!

 ...er in de Raadsherenbuurt tenminste 6 leerlingen zijn geslaagd voor hun eindexamen? Misschien
zijn het er meer, maar de redactie wil graag alle geslaagden (en hun ouders) van harte gelukwensen met het behaalde diploma en hen veel succes wensen bij hun verdere levensloop.



...Yme en Nynke uit de Van Oldebarneveltstraat 29 naar het centrum van Leiden gaan verhuizen na 20 jaar heerlijk
wonen in de Raadsherenbuurt? Hun nieuwe huis moet nog verbouwt en hun oude huis moet nog verkocht worden.
Naar verwachting zal de stoep voor hun huis in het voorjaar van 2015 weer wat leger zijn.
Meer informatie via nynke.tesselaar@me.com
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Zondagmiddagconcerten in
De Waterlelie
Aanvang 13:30 uur
Aanvang 13:30 uur

13 juli:
Leids Harmonie Orkest
17 augustus :
Ordinary Herry Shoppers
Aanvang
uur
24 augustus13:30
:
Dansorkest
Date 7-2-7
31 augustus :
Muziekgroep De Sleutels
Aanvang 13:30Saxofoonkwartet
uur
Met Maten
7 september:
Zeemanskoor Rumor di Mare
14 september:
Blue Friends Jazz Band

Meer informatie op www.vriendenvandeleidsehout.nl

Meer informatie op www.vriendenvandeleidsehout.nl

13 juli:
17 augustus :
24 augustus :
31 augustus :
7 september:
14 september:

Leids Harmonie Orkest
Ordinary Herry Shoppers
Dansorkest Date 7-2-7
Muziekgroep De Sleutels
Saxofoonkwartet Met Maten
Zeemanskoor Rumor di Mare
Blue Friends Jazz Band

Meer informatie op www.vriendenvandeleidsehout.nl

Meer informatie op www.vriendenvandeleidsehout.nl

13 juli:
17 augustus :
24 augustus :
31 augustus :
7 september:
14 september:

13 juli:
17 augustus :
24 augustus :
31 augustus :

www.deleidsehout.nl
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Leids Harmonie Orkest
Ordinary Herry Shoppers
Dansorkest Date 7-2-7
Muziekgroep De Sleutels
Saxofoonkwartet Met Maten
Zeemanskoor Rumor di Mare
Blue Friends Jazz Band

Leids Harmonie Orkest
Ordinary Herry Shoppers
Dansorkest Date 7-2-7
Muziekgroep De Sleutels
Saxofoonkwartet Met Maten
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Blue Friends Jazz Band
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COLOFON
Minibuurtgids

»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:
Bezorging:

Pleun Broekhuizen, Warmonderweg
Bastiaan Tan, Daniël Tan, Timo van
Luyn, Van Oldebarneveltstraat



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



Andrea Schröder

Opmaak
Fagelstraat 42, tel. 522 5491

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





Karlijn Broekhuizen

Warmonderweg 7, tel. 512 4838



www.raadsherenbuurt.nl
webmaster: zie onder Bestuur



Website
Minke Holleman
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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. 517 6596
Werkgroep Leidse Hout Theater:
Karlijn Krijgsman, contactpersoon
Hogerbeetsstraat 6, tel. 06-48133901
Werkgroep Nieuweroord:
Marijke van Dobben de Bruijn,
Warmonderweg 1, tel. 517 3657
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
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