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

De ooievaars staan al een hele tijd weer op het nest op het Landje van 

Bremmer en recenter staat er ook weer een op het nest bij het Thee-

huis in De Leidse Hout. De lijster en de merel hebben al weer hun 

eerste lied gezongen en in de achtertuin bloeien de narcisjes, na de 

sneeuwklokjes en de crocussen. Het voorjaar is ontegenzeggelijk be-

gonnen! Ook al komt er nog nachtvorst, misschien Maartse buien en 

Aprilletje zoet met de witte hoed, die in April doet wat-ie wil: de 

knoppen van de krentenboom zwellen, bieslook springt tevoorschijn, 

de forsythia kan niet wachten: Een nieuw begin! 
 

Dat is het thema van deze Raadsheer: Een nieuw begin. En dan na-

tuurlijk met de lente, maar dat niet alleen. Een foto-impressie van de 

nieuwjaarsborrel, een nieuwe baby, het pensioen, maar liefst 2 

nieuwe professoren in de buurt, die 5 huizen bij elkaar vandaan wo-

nen, een nieuwe redacteur, een nieuw bestuur van de tennisclub, een 

nieuwe keuken, nieuw leven voor asieldieren, misschien ooit een 

nieuwe boom in de Fagelstraat en niet te vergeten het nieuwe item: 

betaald parkeren in onze wijk. 
 

Een nieuwe redacteur kan niet zomaar even tussendoor gemeld wor-

den. Wij zijn heel gelukkig met de spontane aanmelding van Hans 

Rohlof uit de Van Oldenbarneveltstraat om de vacature van Lilian 

Visscher op te vullen. Hans heeft de pensioengerechtigde leeftijd be-

reikt, werkt desondanks nog aardig door, maar wil nu graag iets voor 

de buurt gaan doen. Lees zijn artikel voor de details. Wij heten Hans 

hartelijk welkom! 
 

Ondanks de intree van Hans kan de redactie nog heel goed een extra 

nieuwe redacteur gebruiken. De jongere redacteuren hebben hun 

handen meer dan vol aan het huishouden en de kinderen of aan hun 

neventaken in stad en ommelanden. En het is bepaald fout om te den-

ken dat de pensionado’s “wel tijd zat hebben” om alle andere taken 

te verrichten. Die zijn tegenwoordig zo druk als kleine baasjes! We 

zoeken dus naar iemand m/v die tijd, zin en gelegenheid heeft om in 

en met het redactieteam de Raadsheer steeds weer vorm en inhoud te 

geven. Niet dringen graag, maar wel opgeven via redactiederaads-

heer@hotmail.nl.  Bij voorbaat dank en zeer welkom! 
 

Ook zouden we graag in contact komen met 1 of 2 jongeren uit de 

buurt, die bereid zijn om 4x per jaar de Raadsheer te bezorgen. De 

huidige vrijwilligers beginnen in tijdnood te raken met hun school-

werk en hebben het bovendien een aantal jaren trouw gedaan. Aan-

melden kan bij bovenstaand emailadres. Hoe meer hoe liever! 
 

Dit jaar viert de buurtvereniging weer een lustrum: “We” bestaan 85 

jaar! En dat gaan we vieren! Op 5 september, met als thema “Mu-

ziek”. U leest er ongetwijfeld nog veel meer over, maar zet de datum 

alvast op uw kalender.  

Ook die van “Kunst in de kamer”, altijd al van een hoog muzikaal 

karakter, noteren: 14 juni. 

U begrijpt, dat de volgende Raadsheer als thema “Muziek” zal heb-

ben. U kunt altijd bijdragen aan de inhoud  van ons aller buurtkrant. 

Ditmaal graag in het thema van het lustrum. Stuur uw gewaardeerde 

bijdrage voor 15 mei naar redactieraads-heer@hotmail.nl 
 

Ik wens u namens de redactie een heerlijk “Nieuw begin”, een prach-

tige zomer als voortzetting, een geweldig lustrum in de nazomer en 

nu, in de lente, veel leesplezier met deze editie van de Raadsheer. 
 

Janny van Nieuwkoop 
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»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. 

mailto:redactiederaadsheer@hotmail.nl
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Lustrumfeest 
Minke Holleman 
 

 

Lustrumfeest in de buurt: 5 september 
 
 
Onze mooie Raadsherenbuurt bestaat dit jaar 85 jaar en daarom vieren we een lustrumfeest op zaterdag 5 september!  

 

De buurt is 85 jaar oud en voelt zich jong. We voelen die 85 jaar om ons heen: in de stijl van de huizen, in de sfeer van De Leidse 

Hout, in de verhalen van vroeger, de herinneringen aan vorige bewoners van ons huis, in de levensgeschiedenis van elke huidige 

buurtbewoner. Geboorte, huwelijk, dood, vreugde, verdriet, verbouwingen, verhuizingen, vrienden en werk: we maken het mee 

hier in de buurt. De buurt is zo als de ringen van een boomstam: we hebben al die 85 jaren in ons en om ons heen.  

 

Hoeveel heeft u al meegemaakt van die 85 jaar? Iedereen die hier langer dan vijf jaar woont, weet dat het lustrumfeest, dat we 

elke vijf jaar vieren, altijd bijzonder is. Omdat we het vieren met elkaar. Van de oudste buurtbewoner tot de laatste nieuwkomer 

die nog verhuisdozen aan het uitpakken is: iedereen is welkom. 

 

Het thema van het lustrumfeest is muziek. De plannen voor het programma zijn: lustrum raadsherenloop (met estafette!?!), 

muzikale workshops, borrel en feestmaal, optredens en dansen.  

 

Heeft u een goed idee voor een leuke muzikale of creatieve workshop? Wilt u meehelpen het feestmaal te bereiden? Speelt u 

zelf een instrument en wilt u meedoen in een buurtband of buurtorkest? Laat het ons weten. Iedereen die wil bijdragen aan het 

lustrumfeest, kan een mail sturen naar webmasterraadsherenbuurt@live.nl. We horen graag van u. 

 

En reserveer vast in uw agenda: zaterdag 5 september Lustrum Buurtfeest! 

 

Natuurlijk speelt er nog meer in de buurt. Over parkeren, nieuwbouw Nieuweroord en andere buurtzaken spraken/spreken we 

op de Algemene Ledenvergadering op 25 maart. Het verslag ervan vindt u binnenkort op onze website: www.raadsherenbuurt.nl 

 
 
 
 
  
 
 

 

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


B U U R T N I E U W S  

4  De RAADSHEER  nr. 1  –  April 2015 

 

Ketting-Interview 

Liesbeth Verhage, Johan de Wittstraat 
  
1. Wanneer en waarom ben je in de Raadsheren-

buurt komen wonen ? 
In augustus 2003 zijn we vanuit de Rivierenbuurt in 
Amsterdam naar de Raadsherenbuurt verhuisd.  Am-
sterdam is een heerlijke stad, maar een appartement, 
3 hoog, met 2 kleine kinderen, is toch minder ideaal. 
Op dat moment werkte ik in Den Haag en mijn (ex)man 
in Leiden. De Raadsherenbuurt was voor ons onbe-
kend, maar is een fantastisch toeval gebleken. 
 

2. Wat is het mooiste originele detail in je huis ? 
De originele granitovloer in de hal die een aantal jaren 
geleden onder de grijze tegels vandaan is gekomen! 

 
3. Wat is je favoriete buurtactiviteit ? 

De borrel op koningsdag met zijn lachwekkende ver-
schuiving van troep van het ene huis naar het andere 
via de kinderrommelmarkt. 

 
4. Als de Raadsherenbuurt € 50.000 zou krijgen om 

de buurt te verbeteren of te verfraaien, hoe zou jij 
dat dan doen ? 
Ik zag ooit een presentatie over een straat in een Bel-
gische stad, waar de bewoners met elkaar de buiten-
ruimte tot groene ruimte hadden omgetoverd door 
middel van grasveldjes, picknickbanken en planten-
bakken, en zo de gemeente steeds verder overtuigde 
van de functiewijziging van verkeer en parkeren naar 
groene leefruimte. Met 50.000 euro (en een boel tijd…) 
zou ik daar in deze buurt wel aan willen werken. 

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

Ik werk als projectmanager aan steeds verschillende 
projecten in Nederland, maar heb de afgelopen jaren 
het geluk gehad om aan het project Kustwerk Katwijk 
te werken. De afgelopen anderhalf jaar stond mijn kan-
toor zelfs op het strand in Katwijk! Een kwartiertje 
met de auto. Het project is nu zo goed als af, dus bin-
nenkort zal het wel weer filerijden worden naar een 
ander project, waarschijnlijk in Utrecht. 

6. Wanneer en hoe heb je voor het laatst gebruik ge-
maakt van wat Leiden aan cultuur te bieden heeft ? 
Helaas heb ik de laatste tijd onvoldoende tijd genomen 
om naar het theater te gaan. Wel met veel plezier met 
de kinderen naar het Museum voor Oudheden en Na-
turalis geweest. 

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

hoe lang doe je daar over ? 
Ik lees de NRC, het liefst tijdens het koken. Pannetjes 
pruttelen en dan de krant open geslagen op het aan-
recht.  

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

nieuw begin) van deze Raadsheer leest ?  
Vandaag (7 maart, red.) was het zo’n heerlijke voor-
jaarsdag! Bolletjes staan boven de grond, knoppen 
staan op uitbarsten, ‘moestuintjes’ geplant, je ruikt de 
zon. Voorjaar blijft voor mij altijd het toppunt van een 
nieuw begin. 

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

lijk willen we ook je antwoord graag vernemen. 
Mijn huis moet aan de buitenkant geschilderd worden: 
welke kleur? Blijf ik bij de kleuren van de afgelopen 90 
jaar? Of ga ik op avontuur? Na wat wikken en wegen 
blijf ik toch bij het oude vertrouwde allerdonkerste 
groen met mergelwit. Ik hou wel van traditie hier in 
onze Raadsherenbuurt.  

 
10. Wie mag de volgende vragenlijst beantwoorden en 

waarom heb je haar / hem gekozen ? 
Ik zou graag de vragenlijst door willen geven aan mijn 
achterbuurvrouw Alexandra Zonnenberg van de War-
monderweg. Onze kinderen (mijn Lotte en haar Philip) 
zitten bij elkaar in klas en na een paar afleveringen van 
het kettinginterview in de Johan de Wittstraat wordt 
het nu tijd voor de Warmonderweg. 
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OUD PAPIER ACTIE  (OPA) 

De opbrengst van OPA gaat naar een door de leden tijdens de ALV aan te wijzen goed 
doel. Inmiddels is bekend, hoeveel oud papier in 2014 door de buurtgenoten in OPA is 
verzameld: 7660 kilo. Daarmee is de sinds 2012 opgaande lijn helaas weer een beetje 
naar beneden gebogen, want in 2013 werd er 7880 kilo bijeengebracht. Het is logisch, 
dat niet iedereen 4 weken lang alle oud papier ergens in of achter het huis kan opslaan 
tot OPA komt. Maar er zijn (te) veel buurtgenoten, die 1 of 2 dagen voor de plaatsing van 
OPA naar het, inmiddels ondergrondse, gemeentepapier sjouwen met hun hele oogst. En 
er worden er ook gespot, die dat doen de dag nadat OPA is opgehaald. In deze tijd van 
apps, herinneringsbliepjes en virtuele agenda’s moet het een klein kunstje zijn om bo-
venstaande plaatsingsdata in te voeren in de mobiele telefoon, het tablet of de agenda 
op de laptop. Wat zou het mooi zijn om in ons jubileumjaar een recordoogst te realise-
ren. Op naar de 10.000 kilo voor OPA! 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

?? Ik zie, ik zie…?  

 

Er was gelukkig 1 

juiste oplossing, 

namelijk die van 

Els Symons uit de 

Paulus Buysstraat. 

Zij had overigens 

ook de deurknop 

uit de Raadsheer 

van oktober 2014 

goed, maar dat heeft de redactie abusievelijk gemist. Ditmaal 

was Els er dus weer bij met als oplossing: De foto van de 

meeuw is genomen van de garagedeur van Paulus Buysstraat 

13, achter op het garagepleintje, met ingang aan de Anthony 

Duycklaan. Dubbele eer, Els! En een verrassing van Wout 

Bergers Sport aan de Rijnsburgerweg! 

De nieuwe zoekfoto van Jeroen Hiemstra is super makkelijk. 

Want er moeten meer inzendingen komen! Dus hup, iedereen 

in de mail geklommen om de juiste oplossing uiterlijk 15 mei 

te sturen naar: 

redactieraadsheer@hotmail.nl (let op: niet .com!).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaatsen Ophalen 
donderdag 2 april 2015 Dinsdag! 7 april 2015 
donderdag 7 mei 2015 maandag 11 mei 2015 
donderdag 4 juni 2015 maandag 8 juni 2015 
donderdag 2 juli 2015 maandag 6 juli 2015 

 
 

De oude zoekfoto 

De nieuwe zoekfoto 

mailto:redactieraadsheer@hotmail.nl
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La Primavera, een nieuw geluid 
Nico Koek, buurtcolumnist 
 

 

Een nieuwe lente en een nieuw geluid:                                                                                                                                              

Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit,                                                                                                                                            

Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht,                                                                                                                                   

In een oud stadje langs de watergracht – 

 

Het begin van “Mei” van Her-

man Gorter. Waarschijnlijk 

herkent alleen een oudere ge-

neratie deze regels meteen.  Hij 

was een van de ‘Tachtigers’, 

een groep dichters die in de ja-

ren 1880-1894 een vernieu-

wing teweeg wilde brengen in 

de Nederlandse dichtkunst. In 

hun werk kwamen naturalisme 

en impressionisme sterk naar 

voren, zo leerden wij destijds 

op school. Gorter wilde “dat 

wat je zintuiglijk doorleeft met 

uitschakeling van den geest onmiddellijk verklaren”. Daar 

had hij wel meer dan vier regels voor nodig. Gorters ‘Mei’ is 

een lofdicht van vele honderden verzen waarin hij het voor-

jaar, de ontluikende bloemen, de fluitende vogels en ‘de 

nieuwe tijd’ bezingt. 

In de populaire bundel “Kun je nog zingen, zing dan mee!” 

die in 1906 verscheen en talloze drukken beleefde,  klinkt de 

lente ook op in andere gedichten en liederen. Bij een eerste 

blik op de inhoudsopgave tref je direct vele voorjaars-, mei-  

en lenteliedjes aan. Een goed voorbeeld is ‘Wees gegroet, vol-

schoone Lentetijd’. Het is een tweestemmig kinderlied van 

Catharina van Rennes, met pianobegeleiding te zingen, “op-

gewekt, maar niet te druk”. Om in de stemming te komen is 

hier het eerste couplet: 

                                                                                                                             

Als de winter vlucht voor de lentelucht                                                                                                                                                                         

En de zon het nieuwe leven wekt;                                                                                                                                                

als een bloesemkroon met haar teederschoon                                                                                                                                          

In den hof de naakte twijgen dekt                                                                                                                                                     

Dan zingt alwat leeft en zingen kan verblijd.                                                                                                                            

“Wees gegroet, volschoone lentetijd; [….] 

 

Ook in de latere, wat lichtere liedkunst komt de lente vaak 

aan bod. Een kleine muzikale greep.  

“Als de lente komt dan stuur ik jou Tulpen uit Amsterdam” 

zingt Herman Em-

mink  in 1957. Een 

jaar eerder ergert An-

nie M.G. Schmidt 

zich in een liedje aan 

de “nare taal die al 

die zakenmannen 

schrijven”. Waarom, 

zegt ze, beginnen ze 

niet allemaal hun brieven met: “Geachte cliënten, ’t wordt 

lente, wat zullen we nou ’s voor prettigs gaan doen [….]”? 

Zelfs een bezoek aan de tandarts kan erg meevallen, want “’t 

Is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente”, met als 

troostende slotregels “Het maakt niet uit/ Al raak ik al mijn 

tanden kwijt/ Want het is lente, lente voor altijd”. 

 

Lente is een universeel positief begrip. Maar er is geen land 

ter wereld, denk ik, waar men zo uitbundig geniet van de lente 

als in Italië. Alleen het woord al: Primavera. In het Uffizi in 

Florence verdringen zich al jaren miljoenen toeristen voor het 

schitterende schilderij van Botticelli. Hierop zijn  honderden 

verschillende soorten bloemen afgebeeld die in de lente in de 

Toscaanse heuvels bloeien. Bijna iedereen herkent na enkele 

maten de klanken van het eerste deel van Vivaldi’s Le Quat-

tro Stagioni (De vier Jaargetijden). Wielerliefhebbers kijken 

elk voorjaar uit naar “La Primavera”, de start van het Itali-

aanse wielerseizoen. Echte tifosi spreken overigens van la 

prima vera – de eerste echte klassieker. In de vroegte vertrek-

ken de coureurs uit Milaan,- in hun kleurige kleding, vaak 

nog gehuld in regenjacks-, om na 297 kilometer te finishen 

aan de zonnige kust van San Remo.  

Ook talloze Italiaanse dichters bezingen de Primavera. Een 

klein stukje uit Il Cantico dei cantici: 

 

“L’inverno è ormai passato, 

l’epoca delle piogge se n’è andata. 

I fiori sono apparsi sulla terra 

Ed in questo momento è primavera. 

Ė tempo di cantare (....)” 

 

Kort vertaald: de winter en de regen zijn voorbij. Bloemen 

verschijnen en dan is het lente. Tijd om in gezang uit te bar-

sten!  

 

Als aankondiger van het nieuwe jaargetijde wordt vaak de 

zwaluw bezongen. Wij Nederlanders, bekend met de grillig-

heid van ons voorjaar (“April doet wat ie wil”), houden altijd 

nog een slag om de arm: “Eén zwaluw maakt nog geen zo-

mer”. Je zou zeggen dat Italianen, gezien hun zuidelijker kli-

maat, reden hebben voor meer optimisme, maar neen. Ook zij 

zeggen :“una rondine (zwaluw) non fa (maakt) primavera”.  

Maar uiteindelijk wordt het toch altijd weer echt lente, ook in 

Gorters “Mei”, met een nieuw geluid: 

 

Boven een boschvijver, het bladerdak 

Laat weinig nachtlicht door, er is geluid 

Ver in het bosch, maar boven alles uit 

Kweelt toch het zwarte vogeltje zijn slag. 
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Een nieuw begin 

Hans Rohlof 
 
 

Op het moment dat u dit leest, is dit al 

gebeurd: ik ben met pensioen. Zoals 

zoveel babyboomers (degenen die in 

de geboortegolf na de tweede wereld-

oorlog zijn geboren) is voor mij de tijd 

gekomen om uit te zwaaien, om de 

collega’s vaarwel te zeggen, om 

plaats te maken voor de jongeren, en 

om ‘van de verdiende rust te genie-

ten’.  Of dat laatste toch maar niet? 

 

Toen vadertje Drees in de vijftiger ja-

ren zijn AOW-plannen wist door te 

voeren, werden arbeiders (mannen 

meestal) gemiddeld 65 jaar en twee 

maanden oud. Tegenwoordig is de ge-

middelde leeftijd voor mannen 80 

jaar, voor vrouwen nog wat hoger. De 

babyboomers die nu stoppen hebben 

dus nog gemiddeld zo’n 15 jaar leven 

voor zich, en voor de meesten ook wel 

in redelijke tot goede gezondheid. 

Mijn vader werd 84, met een pakje si-

garetten per dag, mijn moeder 90, dus 

bij mezelf is de genetica misschien 

nog wat gunstiger.  

 

Het wordt dus een nieuw begin. Wel 

met een redelijk comfortabel inko-

men, en de mogelijkheid om geen ver-

plichtingen aan te gaan. Maar willen 

die pensionado’s dat eigenlijk wel al-

lemaal, geen verplichtingen? Deze 

pensionado in ieder geval niet. Ik pro-

beer nog te gaan promoveren, moet de 

laatste stukken daarvoor nog schrij-

ven, ga nog een dag in eigen praktijk 

werken, en ben net weer gekozen in 

het bestuur van een internationale or-

ganisatie, om maar wat te noemen  En 

ik vond het leuk om in de redactie van 

‘de Raadsheer’ te komen, ook om 

eens wat terug te doen voor de buurt 

waar ik al zo’n kleine veertig jaar, met 

één onderbreking, woon.  

 

Wat is het toch, die drive om 

door te gaan en actief te blijven? Ter-

wijl je natuurlijk ook in een leuk op-

trekje op het Franse platteland kunt 

gaan zitten, of in Thailand? Of op we-

reldreis kunt gaan? Waarom zijn veel 

van mijn gepensioneerde vrienden en 

kennissen ook nog steeds actief in  

hun eigen vak, als adviseur of zo, of 

in het verenigingsleven of een andere 

vrijwillige sector? En waarom zijn ze 

zo actief met sport, met zingen, met 

muziek maken, met kunst? Of als op-

pas-opa of –oma voor hun drukke 

kleinkinderen?  

 

Ik weet het. De zogenaamde bejaar-

den, de 65-plussers, de senioren, of 

welk woord er ook maar komt in de 

nabije toekomst, zijn, voor zover niet 

geveld door een vervelende ziekte of 

ongemak, gewoon een gezonde en le-

vendige groep geworden. Die er niet 

zo van houdt om zich terug te trekken, 

maar nog volop in het leven en de 

maatschappij wil staan. Op zijn tijd, 

dat wel. Lekker lui op een terras zitten 

met een wit wijntje of pilsje kan na-

tuurlijk ook. En een ander land bezoe-

ken, als het past in je schema, en je an-

dere activiteiten. Maar, let op: dat 

doen jongeren natuurlijk ook. 

 

In de komende jaren wordt de pensi-

oenleeftijd langzaam opgetrokken, en 

wij, die nu met pensioen gaan, hebben 

het in zekere zin getroffen. Maar ook 

de eindleeftijd loopt langzaam op, dus 

het zal op den duur niet zoveel meer 

gaan uitmaken. En de jongeren zullen 

waarschijnlijk meer mogelijkheden 

krijgen om vaker op sabbatical te 

gaan, of op een andere manier hoofd-

bezigheid en nevenbezigheden te 

gaan combineren.  

 

Naar mijn idee, maar ik kan het mis 

hebben, komt er wel een groep gepen-

sioneerden aan die zich niet oud voelt, 

die actief wil blijven, en die zich niet 

langdurig wil gaan terug trekken in 

een Frans huisje, hoe aantrekkelijk dat 

misschien soms ook is (en hoe lekker 

warm). De ouderen blijven zichtbaar, 

hier, en zullen zich ook gaan roeren!  

 

Aan het werk, senioren!! 
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Betaald parkeren  

in de buurt 

Dubbelinterview door Annet van der Velden en 
Hans Rohlof 

 

Betaald parkeren en een parkeervergunning voor de bewoners van de 

Raadsherenbuurt schijnen eraan te komen. En nieuw begin dus voor de 

autobezitters!  

Wat zijn de feiten en wat is het standpunt van het bestuur? De redactie 

interviewde twee hoofdpersonen in deze ingewikkelde zaak:  

Erwin Duurland, secretaris van het bestuur van de buurtvereniging, en 

Robert Strijk, wethouder verkeer en vervoer van de gemeente Leiden.  

 

Allereerst laten we Erwin aan het woord. Hans sprak met hem.  

 

Waarom is de gemeente overgegaan op betaald parkeren in de 

Raadsherenbuurt?  

De gemeente heeft in de coalitie na de verkiezingen tussen VVD, D’66 

en PvdA besloten in de zogenaamde ‘schilwijken’, dat zijn de wijken 

rond het centrum, betaald parkeren in te voeren. Dat was om de parkeer-

problematiek in een aantal schilwijken zoals de Professorenbuurt en de 

Kooi aan te pakken. Er was daar veel parkeeroverlast, onder andere door bezoekers en werknemers van de binnenstad. Er is 

besloten om in alle schilwijken betaald parkeren in te voeren, dus ook in de wijken waar niet of nauwelijks parkeerproblematiek 

is, zoals de onze. Dat is om het zogenaamde ‘waterbed-effect’ te voorkomen:  als je de ene wijk aanpakt, gaat het probleem zich 

verschuiven naar de volgende. 

Is hier politieke steun voor in de gemeenteraad? 

De coalitie heeft de invoering van betaald parkeren opgenomen in het coalitieakkoord, en die heeft een meerderheid in de raad. 

De oppositie is bovendien verdeeld. Het CDA heeft oppositie gevoerd, maar heeft het plan niet tegen kunnen houden. Wel waren 

er in de raad veel bezwaren tegen onderdelen van het oorspronkelijke plan van wethouder Robert Strijk. Die heeft wel toegezegd 

om een groot aantal aanpassingen in het plan op te nemen. In de raad is dus uiteindelijk niets te bereiken. 

Wat is de huidige stand van zaken? 

De gemeente wil het betaald parkeren gaan uitrollen vanaf medio dit jaar tot medio 2016. Waarschijnlijk komt onze buurt pas in 

2016 aan de beurt. De bewoners kunnen dan maximaal drie vergunningen per huis kopen voor € 50,- per jaar, en ook een bezoe-

kerspas voor € 50,-. Ook worden er kraskaarten aangeboden voor bezoekers. Verenigingen, werknemers van bedrijven en man-

telzorgers zullen in een speciale regeling vallen.  

Overigens heeft  een aantal bewonersgroepen aangekondigd bezwaarprocedures aan te zullen spannen zodra de uitgewerkte 

plannen van de gemeente worden gepubliceerd. Het kan nog tot procedures bij de Hoge Raad gaan leiden. Dat kan de plannen 

vertragen. 

Wat is het standpunt van het bestuur? 

Het bestuur heeft de plannen van de gemeente opbouwend kritisch gevolgd en becommentarieerd, waarbij het altijd expliciet 

heeft uitgedragen dat het niet DE vertegenwoordiger van ALLE bewoners in de buurt is. Het bestuur heeft het standpunt uitge-

dragen dat het plan voor de Raadsherenbuurt een oplossing lijkt voor een nauwelijks ervaren probleem. Indien problemen bestaan 

of in de toekomst ontstaan kunnen deze bovendien heel goed met maatwerkoplossingen aangepakt worden, die veel minder 

nadelen hebben dan het invoeren van betaald parkeren.  

Tot nu toe heeft het bestuur in de wijk nauwelijks sympathie voor het plan gehoord. Het lijkt een oplossing voor een niet-bestaand 

probleem, omdat er geen parkeeroverlast in de wijk is. Er zijn slechts enkele bewoners die ooit een zogenaamde ‘vouwfietspar-

keerder’ hebben gezien: iemand die zijn auto hier parkeert, een vouwfiets uit de achterbak haalt, en dan naar de binnenstad of 

zijn werk fietst.  

Kan die parkeeroverlast hier wel komen door het waterbed-effect? 

De invoering van een blauwe zone in de Boerhaavelaan en omgeving heeft niet tot meer overlast hier gezorgd. Wel is het mo-

gelijk dat invoering van een parkeervergunning in de Vogelwijk hier problemen zou kunnen geven. In de Vogelwijk is de meer-

derheid van de bewoners vóór, omdat ze daar overlast hebben van werknemers van het Rijnlands Revalidatiecentrum en van 

werknemers van bedrijven verderop.  

Waarom kiest de gemeente niet voor een blauwe zone in plaats van voor betaald parkeren? 

De gemeente stelt dat ze daar geld op moet toeleggen. Handhaving van de blauwe zone kost de gemeente geld, en de eventuele 

boetes bij een blauwe zone gaan naar het rijk, niet naar de gemeente. Daarom is het plan om ook in het Houtkwartier betaald 

parkeren in te voeren.  
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Wat gaat het bestuur nu doen? 

Het bestuur neemt deel aan de Klankbordgroep die de Gemeente heeft ingesteld voor de invoering van Betaald Parkeren. Zo 

blijven we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunnen we invloed uitoefenen op uitwerking van de plannen. Om meer 

inzicht te krijgen in de behoeften en ideeën van de wijkbewoners zal het bestuur een enquête houden. De gemeente Leiden zegt 

bewonersparticipatie belangrijk te vinden, dus daar gaan we ze op aanspreken.  

Wat is dan de volgende stap? 

Alles loopt nu nog vrij traag, maar de zaak lijkt praktisch onafwendbaar. We zoeken wel een enthousiaste bewoner die samen 

met een bestuurslid in de klankbordgroep van het betaald parkeren wil gaan zitten. Die kan dan de ontwikkeling bijhouden, en 

terug rapporteren aan de buurt. Suggesties en opmerkingen zijn altijd welkom. Zie kader! 

 

Annet had vervolgens een interview met Robert Strijk, wethouder verkeer en vervoer in Leiden, legt het standpunt van het 

College van B&W uit. Hier haar verslag. 

 

De secretaresse van de wethouder heeft een gaatje in de agenda gevonden voor een gesprek met mij, redacteur van de Raadsheer. 

Hij ontvangt mij in zijn indrukwekkende werkkamer op het gemeentehuis. Ik heb slechts twee prangende vragen aan hem. 

Waarom betaald parkeren ook in de Raadsherenbuurt wordt ingevoerd, en of het besluit definitief is. 

Om te beginnen het waarom. Jaren geleden werd betaald parkeren in de binnenstad ingevoerd. Al snel kwamen de eerste klachten 

van bewoners uit de omliggende wijken binnen op het stadhuis. Er werd besloten betaald parkeren in te voeren in de omliggende 

wijken. Het probleem schoof op. Automobilisten zijn hardnekkig in het zoeken naar gratis parkeerplaatsen. Bewoners uit wijken 

steeds verder van de binnenstad klaagden over overlast van parkeerders.  

Robert vertelt wat verhalen van klachten die hem bereiken vanuit wijken naast wijken waar net betaald parkeren is ingevoerd. 

Automobilisten die zoeken naar een parkeerplaats en geïrriteerd raken omdat ze die niet gemakkelijk kunnen vinden, letten niet 

goed op andere weggebruikers zoals spelende kinderen en fietsers. 

En hij vertelt van auto’s die weken geparkeerd staan, waarvan de eigenaren naar Schiphol gingen voor een vakantie. En over 

busjes die eindeloos geparkeerd staan voor huizen en over fietsen die aan lantaarnpalen vastgemaakt staan en waarvan de eige-

naar zijn auto in de buurt probeert te parkeren. 

Over problemen met de blauwe zone in een wijk kan hij ook verhalen vertellen. Bijvoorbeeld uit de straten rondom het ROC aan 

de Lammenschansweg. De werknemers van het ROC kunnen voor 30 euro per maand hun auto parkeren in de prachtige par-

keergarage onder het gebouw. Massaal zoeken zij parkeerplaatsen in de buurt en plaatsen een blauwe schijf achter de voorruit. 

Een paar keer per dag komt dan vervolgens een busje met een chauffeur met heel veel autosleutels, die de blauwe schijf van al 

die auto’s doordraait. 

Maar ik stel dat ik geen mensen ken  uit de Raadsherenbuurt die overlast ervaren van parkeerders die naar de binnenstad gaan 

om te winkelen. Het invoeren lijkt dus niet nodig. Robert: ‘Vlakbij de Raadsherenbuurt is het station en het Alrijne Ziekenhuis 

(voorheen Diaconessenhuis). Bij allebei is betaald parkeren mogelijk. De plaatsen waar je voor moet betalen blijven leeg en de 

automobilisten zoeken naar plaatsen waar je niet voor hoeft te betalen. Dat kan nu nog in de buurt maar straks niet meer. De 

verwachting is dat de overlast dan weer opschuift naar jullie buurt.’ 

Zijn idee is niet om bewoners te pesten en ook niet om de gemeentekas te spek-

ken. Hij hoopt dat door het invoeren van betaald parkeren er geen overlast zal 

zijn. Een parkeerplaats in Leiden is een schaars goed: daar zal voor betaald 

moeten worden. Er zal een handhaver komen die controleert of er betaald 

wordt. 

Wat betekent het betaald parkeren voor de buurtbewoners? Van maandag 

tot vrijdag overdag moet er betaald worden voor het parkeren. In het week-

end en ’s avonds blijft het parkeren gratis. Bewoners die overdag hun 

auto gebruiken om naar hun werk te gaan bijvoorbeeld en bezoekers die 

’s avonds komen zullen weinig merken van de nieuwe regels.  

Als het betaald parkeren in de wijken rondom het ziekenhuis en het 

station (het Houtkwartier en de Vogelwijk) is ingevoerd, zullen wij 

vanzelf merken of we overlast gaan ervaren. Een buurt-enquête vol-

gend jaar lijkt me heel waardevol. Met de uitslag daarvan kunnen 

we dan weer naar de gemeenteraad. Het blijft een politiek besluit, 

dus wie weet staat men dan open voor voortschrijdend inzicht?  
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Van links naar rechts ziet u op de foto die Jeroen Hiemstra van het nieuwe bestuur maakte: 

Eugene Philips (penningmeester), Pieter van Delden (Jeugd), Irene van 't Haaff (secretaris, zat ook al in het oude bestuur), 
Paul Gerrits (voorzitter), Lilian Visscher (Technische Commissie) en Jeroen Schutz (Barcommissie). 

De 5 nieuwe bestuursleden zijn allemaal buurtgenoten! 

 

Een nieuw begin… in het bestuur van 

Tennisclub De Leidse Hout 

Lilian Visscher, Warmonderweg 
   

Afscheid als redactielid van de Raadsheer 

Een nieuw begin betekent vaak ook een afscheid. Dit keer van 

een gezellig team  Raadsheer-redacteuren, van samen brain-

stormen over nieuwe thema’s en verrassende invalshoeken, 

van boeiende interviews met buurtbewoners. Nooit meer met 

een geel exemplaar onder mijn arm als razende reporter aan-

bellen bij nieuwe bewoners en dan gastvrij ontvangen worden 

met een kop koffie en een inkijkje in hun nieuwe huis en hun 

leven. Zal vreemd zijn om de volgende Raadsheer op de mat 

te zien liggen… 

  

Opmaat  naar een nieuw bestuur 

Al voordat we officieel geïnstalleerd worden, komen we als 

nieuw bestuur bij elkaar.  Kennismaken is niet nodig, wel gek 

om met al deze bekende buurtgenoten nu als soort van colle-

ga's om de tafel te zitten. We zitten allemaal vol ideeën over 

het verwelkomen van nieuwe leden, nieuwe activiteiten en 

een nog  

gezelliger clubhuis.  De whatsApp groep 'Het Bestuur' ver-

schijnt de volgende dag al op het scherm van mijn telefoon. 

Mijn mailbox stroomt vol met mails van mijn voorganger, die 

me 'alvast wat zaken toestuurt'.  

  

Hamerslag 

Woensdag 18 februari, mijn eerste ALV ooit. Een clubhuis 

vol bekende gezichten, van rackettrekken, toernooitjes of ge-

woon aan de bar. Bij kritische vragen en verhitte discussies 

naar aanleiding van de eerste agendapunten kijken we elkaar 

als aanstaand bestuur af en toe aan. Dit staat ons volgend jaar 

te wachten...  En dan, met een hamerslag, zijn we geïnstal-

leerd en zitten we opeens aan de bestuurstafel tegenover de 

aanwezige leden. Alle ogen zijn verwachtingsvol op ons ge-

richt. Direct krijgen we vragen over vrijwilligers en het win-

terlidmaatschap op ons afgevuurd. Het traditionele eerste 

rondje van het nieuwe team zorgt voor een gezellige nazit die 

tot ná middernacht duurt. 

 

Aan de slag 

Onmiddelijk  daarna moet ik aan de bak. Overdracht, de eer-

ste leden bellen voor evaluatie van de tennisschool, mailtjes 

over de banen... 

Op een koude dinsdagochtend in de krokusvakantie parkeer 

ik mijn fiets bij het hek van de tennisclub. De avond daarvoor 

stuurde Sander van de gemeente het bericht dat de banen na 

een aantal weken sluiting weer bespeelbaar zijn. Goed nieuws 

voor alle ochtendgroepen die staan te trappelen. Ik open het 

hek en verwijder het bord 'gesloten wegens vorst'. De banen 

liggen er uitnodigend bij. Ook dit voelt als een begin -maar 

dan van het nieuwe seizoen. Lekker weer een balletje slaan, 

en daarna een drankje op het terras.... 

 

Ik heb er zin in!

   

 

Lid worden? Ook zin in een nieuw begin? TC De Leidse Hout heeft nog ruimte voor nieuwe leden. 

Je kunt je aanmelden op http://www.tcdeleidsehout.nl of een mailtje sturen naar secretariaat@tcdeleidsehout.nl.     

http://www.tcdeleidsehout.nl/
mailto:secretariaat@leidsehout.nl
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Een tweede leven voor een keuken 

Jeroen Hiemstra 
 

De container stond al voor de deur, na het weekend 

zou de oude keuken van onze overburen Frans en 

Christine van den Broek uit de Fagelstraat worden 

gesloopt. Er was een advertentie gezet op Markt-

plaats, maar de biedingen bleken bij nader inzien 

niet serieus te zijn. Via via kregen we een tip dat 

de oude keuken bij het grofvuil zou worden aange-

boden, zonde! Het granieten blad, de inbouwap-

paratuur en de kastjes zouden goed van pas komen 

in een vakantiehuis waar we mee bezig zijn elders 

in Nederland. Het netjes demonteren van de keu-

ken ging redelijk voorspoedig (met dank aan Peter 

Visscher ;-). Een conditietraining was dat weekend 

niet meer nodig, die hebben we wel gekregen met 

het tillen en vervoeren van de granieten werkbladen….. 

Voor onze overburen was e.e.a. ook wel praktisch, omdat er nu direct een begin 

kon worden gemaakt met het verbouwen van de benedenverdieping. Geen ge-

sloop en gesjouw meer op maandagochtend, de aannemer kon direct aan de slag, 

everybody happy! 

 

 

 

Katja en Stefan en hun nieuwe baby 

Annet van der Velden 
 

Bij het zoeken naar invulling voor het thema “Een nieuw be-

gin” kwamen we al snel bij een nieuwe baby. Aan het begin 

van de Fagelstraat wonen Katja Lubina en Stefan Vandenbo-

gaert. Deze zomer  verwachten zij hun 3e kind. Tijdens het 

vorige lustrum bleek hun oudste zoon Floris de jongste buurt-

bewoner; zou de nieuwe telg de jongste buurtbewoner ten 

tijde van dit lustrum zijn?  

 

Katja en Stefan hebben al 2 jongens, Floris van 5 en Elias van 

3 jaar en daar komt als alles goed gaat nog een zusje of broer-

tje bij. Floris gaat naar de Jenaplanschool in Oegstgeest en 

Elias naar de crèche van de universiteit, de Kattekop in Lei-

den. Of nummer 3 dezelfde weg zal bewandelen, is nog niet 

duidelijk. Misschien toch een gastouder?  

 

Voor de toekomstige ouders is de derde aan de ene kant be-

kend en aan de andere kant weer helemaal nieuw. Het huis 

staat vol speelgoed, veel nieuws zal er niet komen. Nieuwe 

babyspullen zijn ook niet nodig, alles is er.  

De zwangerschap beleven ze allebei intenser. Ze leven be-

wuster naar de komst van deze baby toe dan de keren hier-

voor. 

 

Of het een jongetje of een meisje wordt, hoeven ze niet te we-

ten. Ze maken toch geen roze of blauwe babykamer. Tijdens 

de bevalling zien ze het wel. De baby slaapt straks in een fa-

miliewieg. Stefan lag er ook in, net als Floris en Elias. 

 

Katja is Duitse en vindt de Duitse strenge regels soms heel 

goed. Zoals het feit dat kinderen tot hun 12e in een autostoel 

horen te zitten en niet zoals bij ons op een stoelverhoger. Ze 

zijn recent naar een nieuwe auto gaan zoeken waar 3 auto-

stoeltjes naast elkaar kunnen. Dat valt nog niet mee. De kin-

deren fietsen niet met een fietshelm, maar een autostoel is 

voor Katja wel belangrijk. 

 

Zowel Katja als Stefan zeggen ‘t:  

Dit derde kindje is weer net zo welkom als het eerste. 
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Het nieuwe landleven 

Ton Staphorst 
 
De zon komt eind februari alweer redelijk vroeg op, de vogels 

zijn hun territorium aan het afbakenen, de katjes hangen aan 

de bomen. Het voorjaar doet zijn intrede. Werk aan de winkel, 

want het tuinseizoen gaat beginnen. 

 

Mijn tuin op het tuincomplex aan de Nachtegaallaan lijkt nog 

in de winterstand. Oppervlakkig gezien gebeurt er niet veel. 

Maar schijn bedriegt! Met een wat scherpere blik zie ik dat de 

rabarber op uitbarsten staat. Het is zo’n mooi gezicht: vuur-

rode knobbels vlak aan de oppervlakte, gereed voor een erup-

tie, het kan niet lang meer duren. De appelbomen hebben 

reeds een snoeibeurt gehad. De Jonagold heeft extra aandacht 

gehad. Vorig jaar zat er geen enkele appel aan; een geheim-

zinnige ziekte was daaraan debet. De James Grieve daarente-

gen droeg uitzonderlijk 

veel vruchten, waarschijn-

lijk wordt het record van 

vorig jaar niet geëvenaard. 

De rode en witte bessen-

struiken laten het begin van 

bloei zien. Ook dit jaar zul-

len de gevleugelde vrien-

den er meer van genieten 

dan ik. 

 

Jemig, heeft de Nieuw-

Zeelandse spinazie (vak-

term nz-spinazie) de winter 

in de kas getrotseerd en 

biedt zij trots al wat sappig 

blad aan? Niet te geloven! 

Wat zal het komende jaar ons brengen? Het komende jaar zal 

de opbrengst van de aardbeien wel wat minder zijn dan vorig 

jaar. Hoe dat is te voorspellen? Gewoon omdat de helft van 

de planten die tuinmaat teebeetwee (tuinbaas 2) had uitgezet, 

door mij (teebeeeen, tuinbaas 1 dus) op vakkundige wijze als 

oud en overbodig waren aangemerkt en daardoor op de com-

posthoop belandden. Enfin, aardbeienplanten zijn net on-

kruid, ze groeien snel weer aan. En via grootgrutter Appie H 

ben ik in het bezit gekomen van een minituintje met aardbei-

enzaad. Dat staat ongetwijfeld garant voor een weelderige 

aardbeienoogst. 

 

Omspitten van de grond doe ik niet graag. Dat verstoort het 

leven in de bovenste aardlaag. Liever gebruik ik de woeler om 

de grond los te maken en er compost doorheen te mengen. Bij 

het schaarse spitten laatst trof ik een obstakel aan. Het bleek 

een gigantische pastinaak te zijn, nog prima eetbaar, en ge-

noeg voor een klein weeshuis. Het gebeurt wel vaker, dat bij 

het rooien iets in de grond blijft zitten. Een stukje aardappel 

bijvoorbeeld. In het late voorjaar verschijnt er dan ineens een 

aardappelplant. Volgens het principe van wisselteelt staat 

deze dan op de verkeerde plek en zou eigenlijk moeten wor-

den verwijderd (grotere kans op phytophtora, oftewel aardap-

pelziekte). Ik laat zo’n plant in volle glorie staan. 

 

Op een mooie zaterdag zag ik een dikke hommel door de lucht 

vliegen.Waarschijnlijk was het dier op zoek naar stuifmeel en 

nectar. Helaas moet de biologische klok behoorlijk worden 

bijgesteld, want de beschikbaarheid van die producten kan 

nog wel een tijdje op 

zich laten wachten.  

De lieveheersbeestjes 

staan ook al in de start-

blokken voor de zoek-

tocht naar lekkere 

malse luizen. Ook zij 

zullen nog wat geduld 

moeten hebben. 

 

De gereedschapskist 

heeft deze winter een 

bijzondere bestem-

ming gehad. Onlangs 

wilde ik de riek tevoor-

schijn halen om de 

composthoop te sane-

ren. Een hoop gepiep was het gevolg. Het bleek dat een mui-

zenfamilie haar intrek had genomen in een laars. Ik sloot 

voorzichtig de kist af om een gelukkig familieleven niet ver-

der te verstoren. Inmiddels is de familie muis naar elders ver-

trokken. Wie niet vetrokken zijn, zijn de buren. Zo langza-

merhand ontwaken ook zij uit hun tuinwinterslaap en spoeden 

zich naar de tuin om deze teeltklaar te maken. Mijn diverse 

buufs zijn druk in de weer en spoedig zullen ook zij de eerste 

zaden in de grond kunnen stoppen. 

 

De natuur staat nog even in de laagste versnelling. Maar, ik 

zie het aan het gedrag van de dieren: de lente kan niet ver meer 

zijn. Nog even en een nieuwe lente dient zich aan, het begin 

van een gloednieuw tuinjaar. 
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Links instructeur Peter Pot, rechts leerling Friso Schut 
Foto: Hedy Bottema, moeder van Friso 

 

Duiken met Peter Pot 

Annet van der Velden 
 
14 jaar geleden haalde Peter Pot zijn duikbrevet. Onlangs werd hij dive master. Een heel aantal buurtgenoten leerde al van hem 

duiken. Mirjam Jochemsen uit de Fagelstraat, Sytse en Peter Visscher van de Warmonderweg, Eelco Brouwer en zijn zoon van 

de garage in de Van Oldenbarneveltstraat, Thomas met 2 kinderen uit de Johan de Wittstraat, Friso Schut uit de Van Leden-

berchstraat, allemaal doken ze met Peter in het zwembad in Katwijk, de Klinkenbergerplas of het Valkenburgse Meer. 

 

Is dit nieuwe begin van Peter een midlife crisis of is het passie? 

Om mij heen zie ik mannen van 45+ een Porsche o.i.d. kopen. Of ze werken plots aan hun lichaam, doen aan de lijn en bezoeken 

de sportschool. Wat beweegt Peter om in het ijskoude en donkere water van het Valkenburgsemeer te duiken? Bij Peter is het 

pure passie. “Het geeft een kick als anderen duiken ook leuk vinden”. 

Peter: ”Onderwijs geven vind ik gewoon leuk. Ik doe het al jaren voor de universiteit en bij bedrijven, dat is niet zo anders dan 

in het water. En het is buiten ‘t gewone. Daarnaast is de duikwereld heel bijzonder. Duikers zijn sportieve en verantwoordelijke 

mensen”. 

 

Vol enthousiasme vertelt Peter dat zijn oudste dochter inmiddels ook duikt. Tijdens een snorkeltocht op Curaçao zagen ze duikers 

bij een schildpad. Daarna wilde ze zelf ook duiken. En de jongste? Die duikt nog niet.  

En hij vertelt over de mooie duikspots die hij bezocht en over de speciale cursussen die hij volgde, van wrakduiken tot diep 

duiken (43 meter!). 

 

Ik vroeg 2 van zijn leerlingen naar Peter als duikleraar. Ze antwoordden allebei hetzelfde. Peter is bekwaam, vrolijk en weet zijn 

eigen enthousiasme over te brengen op zijn leerlingen. Zowel Friso als Mirjam deden een proefduik in het Katwijkse zwembad. 

Ze waren heel enthousiast over hun eerste duikervaring. Voor Friso was die eerste kennismaking met duiken en Peter als duik-

instructeur reden om zich aan te melden voor de cursus. Binnenkort begint hij. Mirjam gaat elke week zwemmen en vindt het 

ook heerlijk om onder water te zwemmen. Duiken of snorkelen stond al jaren op haar verlanglijstje, “een van die dingen die ik  

in elk geval één keer in mijn leven gedaan wilde hebben. Dus toen Peter vroeg of ik een keer een proefles mee wilde doen hoefde 

ik geen moment na te denken.” Bang was ze geen moment, het was meer een aangename, nieuwsgierige spanning.  

 

Duiken is voor veel mensen best eng. Het idee dat je onder water gewoon kan ademhalen geeft een heel speciaal gevoel. De een 

gaat onder water en vindt ‘t direct fantastisch terwijl het voor een ander een drempel is waar je overheen moet. “Dat ademen 

onder water gaat tegen je reflex in, dat is een heel raar gevoel,” zegt Mirjam. Maar Peter geeft je de tijd om te wennen en gaat 

heel zorgvuldig in stapjes te werk. Dat maakt dat je kan genieten van de rust van het onder water zijn. “Dat vond ik het mooiste, 

en het moeilijkste: op m’n rug onder water zwemmen. Dat is zo’n prachtig gezicht en stil gevoel.”  
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Een nieuwe boom? 
 

Begin 2015 stormde het. Niet eens zo erg, maar voldoende om een 

oude boom in de Fagelstraat het loodje te doen leggen. Ter hoogte 

van huisnummer 47 ging hij gestrekt en toucheerde daarbij 2 gepar-

keerde auto’s. De brandweer kwam met een compleet zestal langs 

om de boom in stukken te zagen. Jan Scharloo en Jeroen Hiemstra, 

allebei straatbewoners, maakten er direct foto’s van.  

 

Inmiddels is de kluit afgevoerd en resteert een leeg plantgat. Na-

tuurlijk hoopt iedereen, dat hier een nieuw begin gaat komen mid-

dels een jonge boom. Dat kan even duren, want de gemeente plant 

nieuwe bomen doorgaans pas in het najaar.  

 

 

 

 

Een nieuw leven voor 

dieren uit het asiel 
 
Mats (8), Fiep (8) en Tippe (9) Kok uit de Hogerbeetsstraat hebben 

met een paar vriendjes in de kerstvakantie heitje voor een karweitje 

gedaan in de Raadsherenbuurt en 45,75 euro opgehaald voor het die-

renasiel. 

“Toen hebben we het geld naar het dierenasiel gebracht. Daar kregen 

we een rondleiding en mochten we de poezen aaien. Jammer genoeg 

mochten we niet bij de honden omdat sommige bang waren of agres-

sief. Wel mochten we met de hond Sam op de foto”. 

 

 

  Foto: Fam. Kok 
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Het nieuwe begin van Marian Klamer  

Annet van der Velden 
 

Ze is onlangs de eerste hoogleraar Austronesische- en Papoeatalen 

in de wereld  geworden en ze woont bij ons in de Fagelstraat. Alle 

reden om haar te interviewen over haar nieuwe begin. Ik heb van 

tevoren bedacht dat het begeleiden van promovendi voorbehouden 

is aan professoren en dat  dus echt iets nieuws is aan haar baan. Ik 

zit er naast. Het begeleiden van promovendi doet ze al jaren. Ze 

werd hoogleraar op persoonlijke titel. Ze voelt haar hoogleraar-

schap als een erkenning voor haar jarenlange werk. Haar studenten 

komen vanuit de hele wereld speciaal om haar vakgebied te bestu-

deren. Ze begeleidt Chinese, Canadese, Indonesische, Nederlandse 

en andere promovendi en studenten. Haar eigen groep bestaat uit 

onderzoekers uit Jordanië, Duitsland, Italië en Nederland. Wie is 

Marian Klamer eigenlijk? Marian werd geboren in Indonesië en 

verhuisde op haar 9e naar Nederland. Na haar middelbare school 

ging ze taalwetenschappen studeren. Haar ouders gingen terug naar 

Indonesië en Marian besloot voor korte tijd mee te gaan. Voor haar 

studie deed ze daar een onderzoek naar taal op het eiland Sumba. 

Het beviel zo goed dat ze besloot subsidie aan te vragen voor een 

promotieonderzoek. Die subsidie kreeg ze en ze schreef over de al-

leen gesproken en niet geschreven taal van Sumba. Ze breidde haar 

onderzoek uit van Sumba naar Indonesië en merkte dat er alleen al 

in het oosten van Indonesië 400 tot 500 talen zijn. Die talen ver-

schillen soms zoveel van elkaar als het Chinees van het Nederlands. 

Over 50 jaar zullen veel van die talen verdwenen zijn. Alle kinderen 

leren op school Indonesisch en vaak spreken kinderen onderling dat 

ook. Soms spreekt slechts 1 clan een taal. Marian ziet het als haar 

taak om die talen vast te leggen en ervoor te zorgen dat ze bewaard 

blijven. Het lukte haar om in 20 jaar 5 talen te beschrijven. 

Is er dan toch wel iets nieuws aan haar hoogleraarschap? En zo ja, 

wat is dat dan? 

De dochter van Marian zegt, dat ze de eerste prof op de wereld is in 

de Austronesische en Papoeatalen. Zelf noemt Marian, dat haar po-

sitie anders is en dat ze nu meer voor anderen kan regelen. Verder 

wordt er waarde gehecht aan haar mening: als de hoogleraar iets 

zegt, luistert men eerder. Mensen vragen ook vaker ‘wat vind je er-

van?’ 

  

Wat een mooi nieuw begin. Marian, succes en ik hoop dat je veel  

talen voor de vergetelheid mag behoeden. 

 

Leo Visser benoemd tot hoogleraar 
 

Leo Visser uit de Fagelstraat is per 1 mei 

2014 benoemd tot hoogleraar Infectie-

ziekten met als aandachtsgebied Reizi-

gersgeneeskunde. Het onderzoek van de 

nieuwe hoogleraar richt zich vooral op de 

reiziger die kwetsbaar is, bijvoorbeeld 

vanwege het gebruik van medicijnen die 

de afweer onderdrukken. 

Naast patiëntenzorg en onderzoek houdt 

Leo zich intensief bezig met onderwijs. 

Samen met dr. Lisette van Lieshout van de afdeling Parasitologie 

heeft hij de minor Global Health opgezet. Daarnaast is hij bezig met 

een verbetertraject voor tropenstages. 

Leo Visser studeerde geneeskunde in Leuven. Sinds 1990 is hij me-

disch specialist in het LUMC. Vanaf 2012 is hij opleider van de dif-

ferentiatie infectieziekten binnen de opleiding interne geneeskunde. 

Zijn onderzoek valt binnen het profileringsgebied Immunity, Infec-

tion and Tolerance van het LUMC. 

 

Zijn oratie zal plaatsvinden op 4 september. 

 

Rienje zet haar moeder de baret op 

Jeroen Hiemstra fotografeerde het gezin Veenhof-Klamer 
bij de oratie in het Academiegebouw: echtgenoot Reinoud  

en van links naar rechts de kinderen Rienje, Thomas en Jan 

 

https://www.lumc.nl/research/medical-research-profiles/immunity-infection-tolerance/
https://www.lumc.nl/research/medical-research-profiles/immunity-infection-tolerance/
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Het nieuwe begin van 2015 
 

De nieuwjaarsreceptie in Cultuurcentrum De Paulus werd goed bezocht. Sommige buurtbewoners waren er voor het eerst, 

maar niet voor het laatst. Minke Holleman hield een korte toespraak, de jeugd vermaakte zich prima en er was fantastisch goed 

gezorgd voor de inwendige mens. Kortom: een goed begin van het nieuwe jaar! 

Jeroen Hiemstra maakte bijgaande sfeerfoto’s. 
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De Leidse Hout, 13.30 tot 15. 30 uur 
 
10 mei: Muziekvereniging Tamarco 
17 mei Popkoor Sing in tune 
 Wereldorkest  
24 mei Podiumorkest Kunst en Genoegen 
31 mei Eurokoor Nederland  
14 juni De Sleutels 
 Klarinetensemble Lignum 
21 juni  Harmonie Voorschoten 
28 juni Jeugd Symfonieorkest Rijnstreek 
 Kinderkoor 
05 juli Muziekvereniging De Burcht  

 

Zondagmiddagconcerten in  

De Waterlelie 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Vrijwilligers van het Waterlelieteam zorgen tijdens de concerten voor de inrichting van het podium, stoelen voor muzikanten 

en publiek, de presentatie en de catering voor de ensembles. Er is een vacature. Ben je in de gelegenheid om op een aantal zon-

dagmiddagen beschikbaar te zijn en vind je het leuk om mee te werken aan het mogelijk maken van de Muziek in De Leidse 

Hout? Laat het weten aan Werner Hendriks (hendrikswerner@hotmail.com / 06-50526176). 

 

 
 

Wist U dat ... 

 …het Leids Dagblad op 5 januari een paginagroot artikel publi-

ceerde met als titel “Buurtnetwerken zijn in”? Onze Raads-

herenbuurt, de Vogelwijk en het Houtkwartier werden daarin 

gekenschetst als wijken, waar bewoners elkaar nog kennen en 

helpen (Vogelwijk), een zekere maar gezellige kneuterigheid 

heerst met een heel actieve buurtvereniging (Raadsherenbuurt) 

en de bewoners gemiddeld wel wat ouder zijn geworden (Hout-

kwartier). Over de verbindende buurtkranten helaas geen 

woord, maar de positieve toon en de foto van het jaarlijkse 

buurtfeest in de Vogelwijk heeft ongetwijfeld veel lezers jaloers 

gemaakt op ons, bewoners van die heerlijke buurten. 

 

 …Jacques Peters uit de Johan de Wittstraat begin dit jaar een 

rol speelde in het TV-programma “Het kan niet waar zijn”? Ge-

toond werd, hoe slecht of onvolledig soms de paden zijn, die 

speciaal voor blinden en slechtzienden zijn aangelegd om veilig 

door een bepaald gebied te kunnen lopen. Jacques volgde zo’n 

pad aan de stadszijde van station Leiden richting het centrum: 

levensgevaarlijk! Hopelijk doet de gemeente hier snel iets aan. 

 

 …Ad Littel uit de Van Oldenbarneveltstraat een belangrijk aan-

deel had in de organisatie van de Runnersworld Leiden Bosloop 

op 4 januari? Ongeveer 1250 lopers volgden zijn parcours door 

en om De Leidse Hout. Zij hadden geen last van de overvloe-

dige hoeveelheid water die kort daarvoor uit de lucht was ge-

vallen: Ad had alle kuilen vol water gedempt! 

 

 …de Leidse Houtschool door middel van een kaartenactie eind 

2014 geld heeft opgehaald voor het Leger des Heils? Leer-

lingen, onder andere Mats en Viggo Schutz uit de Van Olden-

barneveltstraat, mochten zelf kaarten ontwerpen; die werden 

professioneel gedrukt en daarna door de ontwerpers verkocht 

aan familie, vrienden en buurtgenoten. De opbrengst was maar 

liefst € 1951,80!  Huisfotograaf Jeroen Hiemstra legde de over-

handiging van de cheque op 16 februari vast voor het Leids 

Nieuwsblad. 

 

 …het kan gebeuren, dat een afvalcontainer vol is? Men er dan 

van alles naast gaat zetten? Dat niet de bedoeling is? U dat ge-

woon aan de gemeente kunt melden middels het contactformu-

lier op www.leiden.nl/contact of twitteren op @gemeenteleiden 

of bellen op nummer 14071? De gemeente zorgt er dan voor, 

dat de container binnen 1 dag is geleegd. 

 

 …Jottem, u weet wel, waar ze die dopjes (nog steeds!) verza-

melen (Louise de Colignylaan 29, Oegstgeest) om een blinden-

geleidehond aan te schaffen en op te leiden, ook een Ruilzuil 

kent? Die is er om mensen met elkaar in contact te brengen die 

boeken of spelletjes willen ruilen of weggeven. Geld komt er 

niet aan te pas. De zuil is er voor alle inwoners van Oegstgeest, 

maar bij Jottem doen ze niet moeilijk; ook Leidse ingezetenen 

zijn er welkom. Voor dopjes, heerlijke appeltaart, idem quiches, 

mooie kaarsen. En voor de Ruilzuil!

Meer informatie op www.vriendenvandeleidsehout.nl 

mailto:hendrikswerner@hotmail.com
http://www.leiden.nl/contact
http://www.vriendenvandeleidsehout.nl/
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 …een vijftal studenten middels “Verantwoord Feesten” een rol 

– zonder winstoogmerk – willen spelen bij het verduurzamen 

van festivals zoals Werfpop en SummerJazz? Het moet groe-

ner! Woordvoerder Rens Tenzer zegt in Het op Zondag van 11 

januari, dat de schade aan een natuurgebied vrij eenvoudig is te 

compenseren door per persoon 1 euro te vragen voor het her-

planten van bomen of iets dergelijks en statiegeld te heffen op 

de drankflesjes. Dat zou ook de opruimploeg geweldig helpen. 

Laten we maar eens kijken wat er deze zomer gaat gebeuren! 

 

 …Hanneke Mooi en Yvonne Slijkhuis uit de Johan de 

Wittstraat bezig zijn om invulling te geven aan “Kunst in de 

Kamer”? Het evenement is een aantal jaren niet gevierd, maar 

op 14 juni om 16.00 uur gaat het weer gebeuren en wel in de 

Johan de Wittstraat 11. Het principe van Kunst in de Kamer is, 

dat iemand in de wijk z'n huiskamer ter beschikking stelt voor 

kunstuitingen die geschikt zijn om in een kamer voor te dragen 

(dus een trapeze-act is minder geschikt). 

Wie kan er zingen, een muziekinstrument bespelen , iets moois 

voorlezen of een verhaal vertellen...? En wie wil er meedoen op 

14 juni? Want dat is een voorwaarde om de middag te vullen, 

door mensen uit de Raadsherenbuurt voor mensen uit de Raads-

herenbuurt, jong en oud wordt uitgenodigd om mee te doen.  

Meld je in groten getale voor 1 juni aan bij Yvonne Slijkhuis, 

Johan de Wittstraat 20, tel. 5175855 / 0623707277. Want zon-

der actieve deelname uit de buurt gaat het niet (door).  

 

 …op 1 februari in het huis Ampijolie aan de Rhijngeesterstraat-

weg de oprichting plaats vond van het Chopin Genootschap? 

En dat Carolien Kruijff van de Rijnsburgerweg daarvan deel 

uitmaakt? Zij stelde ooit al haar huis beschikbaar voor Kunst in 

de Kamer; uiteraard werd ook daar veel muziek ten gehore ge-

bracht. 

 

 … het bestuur van de Buurtvereniging Raadsherenbuurt actief 

betrokken is bij discussies over plannen van de gemeente Lei-

den voor de invoering van betaald parkeren in onze wijk? Het 

belangrijk is dat het bestuur goed inzicht heeft in de meningen 

van de bewoners over de plannen van de gemeente? Het 

daarom van groot belang is, dat zoveel mogelijk buurtbewoners 

deelnemen aan het online onderzoek via de link  

www.raadsherenbuurt.nl/onderzoek-betaald-parkeren? 

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel onder-

zoekt hoe bewoners en bezoekers op dit moment het parkeren 

in de buurt ervaren. Het tweede deel brengt de meningen van de 

bewoners in kaart over de plannen voor het invoeren van be-

taald parkeren. 

Ga NU naar de site, neem deel, laat uw stem horen, het gaat om 

onze buurt en om uw eigen portemonnee! 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

http://www.raadsherenbuurt.nl/onderzoek-betaald-parkeren/
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Op zoek naar voorwerpen,  
foto’s en verhalen van  

de Canadezen op Poelgeest 

Ruurd Kok, Hogerbeetsstraat 
 

Ook jongens en meisjes uit de Raads-

herenbuurt moeten zeventig jaar geleden 

hebben rondgehangen in het kampement 

van de Canadezen in het bos van kasteel 

Oud-Poelgeest. Welke foto’s en verha-

len zijn daarvan bewaard gebleven en 

wat ligt er nog op zolders aan souvenirs? 

In mei is het zeventig jaar geleden dat in 

Nederland een einde kwam aan de 

Tweede Wereldoorlog. De bevrijders 

trokken pal langs onze wijk, over de 

Warmonderweg. Een deel van de Cana-

dese bevrijders van Leiden en Oegst-

geest sloeg hun tenten op in het bos van 

kasteel Oud-Poelgeest. Fotograaf Her-

man Kleibrink, die in de Fagelstraat 

woonde, maakte foto’s van de bedrijvig-

heid in het kampement. Andere foto’s 

tonen hoe jongens zich vergapen aan de 

rupsvoertuigen. Jan Wolkers beschrijft 

in zijn essay ‘Zwarte bevrijding’ (1995) 

de amoureuze avonturen van meisjes 

met Canadese soldaten.  

De belangstelling voor het kampement 

had ook een andere kant. Op 22 juni 

1945 plaatst de Burcht, Katholiek Dag-

blad voor Leiden en Omstreken, op de 

voorpagina een kritisch commentaar 

waarin staat: ‘Het kamp te Poelgeest 

werd gesloten om de al te groote vrij-

moedigheid waarmee sommige bezoe-

kers inzage en “inname” deden van kis-

ten en tenten.’ Terwijl de Canadezen be-

gin mei 1945 onder grote belangstelling 

werden binnen gehaald, lijken ze later 

met stille trom vertrokken. Wie waren 

zij? Wat deden ze in die weken in het 

bos van Oud-Poelgeest? 

In het kader van de zeventigste herden-

king van de bevrijding is de Vereniging 

Oud Oegstgeest op zoek naar voorwer-

pen, foto’s en verhalen van de Canade-

zen op Oud-Poelgeest. Samen met de 

vereniging doe ik onderzoek naar dit Ca-

nadese kampement. Aan de hand van de 

reacties willen we graag het verhaal 

schrijven van het kampement en van de 

contacten met de bevolking in die eerste 

weken na de oorlog. Reacties kunnen 

worden gestuurd aan de Vereniging Oud 

Oegstgeest:  pr@oudoegstgeest.nl 

 

 
Inscriptie op boom in bos van Oud-Poelgeest: CANADA, MAY.10.45.  
Foto Ruurd Kok 

 

 

  

mailto:pr@oudoegstgeest.nl
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Komende activiteiten in  

De Leidse Hout 
 

 

07 juni SummerJazz Festival   

13 juni Gouden Spike op de Atletiekbaan  14.00 – 21.00  

04 juli Leidse Hout Festival 18.30 – 22.30 

12 juli Werfpop   

30 augustus Jeugdtheater 14.30 – 15.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Word lid van de buurtvereniging! 
 

Beste lezer, 

 

Om uw belangen in de buurtvereniging te kunnen blijven behartigen en buurtactiviteiten zoals de Koningsdagborrel, de Raads-

herenloop, de buurt-BBQ, de theatervoorstelling in De Leidse Hout, de 3 oktober-hutspotmaaltijd in de Fagelstraat en niet te 

vergeten de buurtkrant De Raadsheer te kunnen blijven organiseren, is geld nodig. De contributie wordt vastgesteld door de 

Algemene Leden Vergadering. Het basisbedrag per hoofdbewoner bedraagt € 10,00 en het bedrag per huisgenoot € 2,00. Een 

gezin met twee kinderen betaalde dus in 2014 € 16,00. Tijdens de ALV van 25 maart 2015 wordt de nieuwe contributie vastge-

steld. Die zal niet of nauwelijks afwijken van die van de vorige jaren. 

   

U wordt dringend verzocht om, indien nog geen lid bent van de vereniging, dat  nu wel te worden. Uw bijdrage kunt u 

overmaken op bankrekeningnumer NL31INGB0004193645 t.n.v. Vereniging Raadsherenbuurt, Leiden.  

Wij hopen dat wij mogen rekenen op uw financiële bijdrage aan de wijkvereniging die opkomt voor uw belangen en jaarlijks 

vele gezellige buurtactiviteiten organiseert. Zeker nu er een lustrum gevierd gaat worden, is iedere extra betalende buurtgenoot 

zeer welkom! 
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mailto:info@deleidsehout.nl
http://www.deleidsehout.nl/
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»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 Broekhuizen, Warmonderweg 

Bezorging: 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 

 Hans Rohlof V. Oldenbarneveltstr. 38,  tel. 514 5747 

 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 

Website www.raadsherenbuurt.nl 

Minke Holleman webmaster: zie onder Bestuur

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. 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

mailto:redactieraadsheer@hotmail.nl
mailto:eduurland@gmail.com
mailto:webmasterraadsherenbuurt@live.nl
http://www.raadsherenbuurt.nl/
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