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REDACTIONEEL
VAN DE REDACTIE
We beleven dit jaar een heel bijzondere zomer. Nadat het voorjaar
al 2 weken later dan normaal op gang was gekomen, is het nu
sinds 100 jaar niet zo lang achter elkaar droog geweest. Wat nog
nooit eerder gebeurde: mijn regenton is leeg. En dat, terwijl ik uitsluitend water geef aan wat in potten staat of in baskets hangt.
Laten we hopen, dat we niet in de periode, waarin vrijwel iedereen vakantie viert, alsnog de natte moesson krijgen!
Een mooi groeibericht is er gelukkig wel. De redactie wordt namelijk uitgebreid door de spontane melding van Anne Sanderink.
Daardoor kunnen we het redactionele werk beter verdelen en
blijft het vooral leuk vrijwilligerswerk in plaats van toch wel een
drukke bijbaan.
We nemen afscheid van 2 trouwe “oude” bezorgers, maar verwelkomen 2 nieuwe bezorgers die dat gaan overnemen. Lees het
allemaal in “Oud en Nieuw”.
Terug van weg geweest: de Kinderpagina. Spontaan hebben Leonie Biesiot, Annalena Schröder en Pleun van der Vorst, buurmeisjes uit de Fagelstraat, een geweldige muzikale bijdrage geleverd,
speciaal voor de jongere lezers. De mooist ingekleurde plaat
wordt op de website gezet. Inleveren kan tot half september. Begin maar gauw!
Het thema van dit nummer is “Muziek”, tevens het motto van het
aanstaande lustrumfeest. Noteer direct de datum in al uw
agenda’s, of die nu van papier zijn of digitaal: 5 september moet
u er allemaal bij zijn. Meer informatie in deze krant en te zijner
tijd via flyers in een ieders brievenbus.
Maar voor het zo ver is, hebben we alvast een groot aantal bijdragen over muziek weten te verzamelen. Van piano (docenten, leerlingen en spelers) via gitaar en hoorn naar Beethoven, Chopin en
Debussy, dan via Summerjazz naar Spaanse ritmes en dan weer
terug naar barokmuziek, kortom: voor elk wat wils. En niet te vergeten de beide liederen die Gerard Schelvis uit de Fagelstraat
schreef voor de Raadsherenbuurt. Ga vast oefenen, ze komen tijdens het lustrumfeest beslist aan bod en dan zou het leuk zijn als
er heel veel mensen mee kunnen zingen.
Voor het oktobernummer hebben we als thema bedacht: “Feest”.
Natuurlijk komt daarin het lustrumfeest uitgebreid terug, met verhalen en foto’s. Daar kunt u zelf aan bijdragen door uw indrukken, emoties, beleving enz. aan ons te mailen via redactieraadsheer@hotmail.nl Dat kan tot 3 oktober.
Maar u kunt ook – graag zelfs – schrijven over andere feesten.
Uw koperen, zilveren of gouden huwelijk, de dag waarop u een
lintje kreeg, de geboorte van uw eerste kind of kleinkind, het slagen of afstuderen van uw zoon of dochter, de eerste appel aan uw
boom, het inwijden van uw nieuwe huis of boot of caravan, de
familie meesjes die bij u komt snoepen van zaadjes en pinda’s, de
jasmijn die zo goddelijk geurt, een nest puppy’s of kittens. Er is
zó veel feestelijks in het leven; laat een ander daarvan meegenieten! En ik vraag het expliciet aan de vers-geslaagde jongeren: hoe
was je feest? Schrijf het ons! En ook wat je nu gaat doen, na alle
feesten en de welverdiende vakantie natuurlijk.
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Ik wens u allen een heerlijke zomer en veel leesplezier met deze
Raadsheer.
Janny van Nieuwkoop
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Klanken uit de Raadsherenbuurt
Karlijn Broekhuizen
Stelt u zich eens voor: u heeft sinds kort een hond. Dat betekent drie keer per dag naar de Leidse Hout of het Bosje van Bosman. En ’s avonds een klein rondje door de buurt. U groet de andere hondenbezitters, die zich slaperig door hun hond laten
voorttrekken, en u denkt al aan de dag van morgen. Maar dan: u hoort uit de huizen aan de Johan de Wittstraat de klanken van
een piano, een gitaar, een klarinet. Boven uit een zolderkamertje aan de Van Oldenbarneveltstraat geeft nog iemand een drumsolo weg en aan de Hogerbeetsstraat krijgt een pianoleerling de laatste tips voor deze week. In de Raadsherenbuurt zit muziek.
Overal beleeft iedereen op een eigen manier muziek.
Niet voor niets dus dat het thema van het lustrumfeest op 5 september Muziek is. De commissie is al druk bezig met de voorbereidingen: wat te denken van spelen in de speciaal hiervoor opgerichte buurtband, het collectief zingen van de Raadsherenbuurtliederen, een djembéworkshop, een DJ met loungeplek of het dansen van de tango? We proberen voor iedereen een aantrekkelijk programma aan te bieden. Heeft u nog een goed idee voor een muzikale of creatieve workshop? Of speelt u zelf een
instrument en wilt u meedoen in een buurtband of buurtorkest? Laat het ons weten.
Mail - nu het nog kan - naar webmasterraadsherenbuurt@live.nl
Hoewel het lustrum natuurlijk een heerlijk vooruitzicht is, zijn er nog meer zaken die spelen in de buurt:





De plannen voor Nieuweroord zijn inmiddels gepresenteerd aan de gemeenteraad. Na de bouwvakvakantie zal de zusterflat gesloopt worden en als alles volgens plan verloopt staan er in 2018 nieuwe koop- en huurwoningen.
Het college van B&W heeft een besluit genomen over de uitbreiding van het betaald parkeren. Bij ons in de buitenschil geldt vanaf 1 januari 2016 betaald parkeren van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 19.30 uur. Ook zijn
de voorwaarden vastgesteld voor het verlenen van alle soorten parkeervergunningen, zoals voor bewoners, mantelzorgers en verenigingen. Meer info op de website.
Er heeft een bestuurswissel plaatsgevonden: Minke Holleman heeft het bestuur van de Raadsherenbuurt verlaten, na
ruim zeven jaar trouwe dienst. We zijn heel blij dat Ritsaert Mulderije zo moedig was haar plek in te nemen, maar we
zullen Minke node missen. We bedanken haar vanaf deze plaats voor haar inzet, betrokkenheid, het beheren van de
website en het schrijven van deze stukjes in de Raadsheer. Die laatste twee zaken zijn overgenomen door bovengenoemde. Mocht u mij nog niet kennen: ik loop ’s avonds wel eens een rondje door de buurt.

We wensen u alvast een heel fijne zomer en hopen u allen op 5 september uitgerust te begroeten om samen zingend en dansend
90 jaar Raadsherenbuurt te vieren.
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Ketting-Interview
Alexandra Zonnenberg, Warmonderweg
1. Wanneer en waarom ben je in de Raadsherenbuurt komen wonen ?
In april 2012 zijn we vanuit de Mariënpoelstraat hier
komen wonen. Helemaal onverwacht eigenlijk omdat
we pas twee jaar klaar waren met de verbouwing die
in totaal 6 jaar had geduurd (het resultaat was prachtig). Toch sprak deze buurt en vooral het huis ons zo
aan dat we de stap hebben genomen.

7.

Welke krant lees je, op welk moment van de dag
en hoe lang doe je daar over ?
Nu moet hier zo’n blozende smiley staan….we hebben
geen krant omdat dat dan telkens weer stapels ongelezen oud papier opleverde. Ik houd de actualiteit zo
veel mogelijk bij via nu.nl en het journaal op tv.

8.

Wat komt spontaan bij je op als je het thema (Muziek) van deze Raadsheer leest ?
Ik houd enorm van muziek, vooral klassieke muziek
en jazz. Dus ik denk dan aan de pianoles van zoon Philip bij Marjan Bults op de Van Oldenbarneveltstraat.
En aan de twee jaar muziekonderwijs voor kleuters
aan het conservatorium in Den Haag waar Philip (en
hopelijk broertje Hugo straks ook) van heeft genoten.
Ook denk ik aan de mooie balletvoorstellingen in het
Muziektheater in Amsterdam die ik het afgelopen jaar
heb mogen bezoeken. En dat er dichtbij ook veel
moois te beluisteren is zoals de concerten in de Pauluskerk schuin tegenover ons. Binnenkort weer het
Summerjazz festival in de Leidse Hout, dit jaar gaan
we écht!

9.

Welke vraag zou je zelf willen stellen ? En natuurlijk willen we ook je antwoord graag vernemen.
“Wat doe je in je vrije tijd”?
Ik ben dit voorjaar weer (na een heeeele lange tijd)
begonnen met tennissen. Uiteraard bij tennisclub De
Leidse Hout. Super leuk en gezellig om met buurtgenoten te tennissen!

2. Wat is het mooiste originele detail in je huis ?
De vormgeving aan de achtergevel met een balkon boven en een nis beneden. Daar kan je in de zomer en in
de winter lekker beschut zitten.
3.

Wat is je favoriete buurtactiviteit ?
Het Koningsdagevenement op het Rozenpleintje.
Mooi om te zien hoe het ene moment serieuze onderhandelingen plaatsvinden en aan het einde een ruilhandel ontstaat waarbij de rommel zich elk jaar van
huis naar huis verplaatst.

4.

Als de Raadsherenbuurt € 50.000 zou krijgen om
de buurt te verbeteren of te verfraaien, hoe zou jij
dat dan doen ?
Regelmatige onkruidbestrijding, nog meer bomen en
algemeen groen, mooie ouderwetse lantaarnpalen en
nieuwe bestrating zodat je niet telkens struikelt over
opstaande stoeptegels. Gelukkig zijn de glasbakken
inmiddels ondergronds. Wens van de kinderen:
speeltoestellen, bijv. aan de rand van de Leidse Hout
bij de twee schommels.

5.

Hoe ga je naar je werk en hoe lang doe je daar over ?
Ik werkte lange tijd in Den Haag en met de file deed ik
er gemiddeld 35 minuten over. Ik ben op dit moment
op zoek naar een nieuwe baan en één van mijn criteria is om de reistijd zo kort mogelijk te houden!

6.

Wanneer en hoe heb je voor het laatst gebruik gemaakt van wat Leiden aan cultuur te bieden heeft ?
Philip is met zijn vader in maart naar de musical van
Kinderen voor Kinderen geweest in de Leidse
schouwburg. Verder bezoeken we regelmatig Naturalis en Het Rijksmuseum voor Oudheden. Daar hebben
we ook verjaardagsfeestjes gevierd. Ook voorstellingen in het Leidse Hout theater (bijv. de “Poep show”
vorige zomer) bezoeken we graag. Corpus en Volkenkunde staan nog op ons lijstje en over een tijd de vernieuwde Lakenhal.
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10. Wie mag de volgende vragenlijst beantwoorden
en waarom heb je haar / hem gekozen ?
Ik vind het een leuk idee om het interview nog even
op de Warmonderweg te houden. Dus ik geef het
stokje door aan mijn buurvrouw Rolien Paulus// Lida
Janssen /Barbra Verbij. (wie is nog niet geweest?)
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OUD PAPIER ACTIE (OPA)
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag

Plaatsen
2 juli
Aug. niet
3 sept.
1 okt.

2015
2015
2015
2015

Dinsdag!
maandag
maandag
maandag

Ophalen
6 juli
Aug. niet
7 sept.
5 okt.

2015
2015
2015
2015

De opbrengst van OPA gaat naar een door de leden tijdens de ALV aan te wijzen goed
doel. Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2015 is besloten om het geld dit jaar te
schenken aan de Voedselbank Leiden.
Er zijn helaas nog altijd te veel buurtgenoten, die 1 of 2 dagen voor de plaatsing van OPA
naar het 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 bovenstaande plaatsingsdata in te voeren in de mobiele telefoon, het tablet of de agenda op de laptop. Laten we
er allemaal samen aan meewerken om in ons jubileumjaar een recordoogst te realiseren.
Op naar de 10.000 kilo voor OPA!

?? Ik zie, ik zie…?
Dat was een close finish! Op 30 maart om 16.51uur kwam het
mailtje binnen van Cédric (10) en Bodil ( bijna 8) Leijenaar
uit de Van Oldenbarneveltstraat: “Wij weten de oplossing van
het zoekplaatje, het is namelijk het fietspoortje aan het begin
van de Van Oldenbarneveltstraat”. En dat is correct.
Op dezelfde dag om 19.23 uur mailde Sytze Visscher van de
Warmonderweg een wel heel originele goede oplossing: “het
plaatje van deze week is bij de Van Oldenbardenveldstraat
oftewel het plaatje hieronder”, vergezeld van een Google
luchtfoto van de plek waar de 3 stalen rekken fietsers proberen te laten afstappen (helaas vaak tevergeefs, red.).
En 1 dag later mailde Laura Damman uit de Johan de
Wittstraat: “Ha, deze foto is makkelijk: de hekjes aan het eind
van de van Oldenbarneveldstraat, vlakbij de Krullevaar”.
De jeugd heeft het dus
prima gedaan. Maar de
prijs gaat naar de snelste inzenders, broer en zus Leijenaar. Zij mogen hun prijs
ophalen bij Wout Bergers
Sport aan de Rijnsburgerweg.
De oude zoekfoto
Gefeliciteerd!
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De nieuwe zoekfoto van Jeroen Hiemstra is vast ook niet heel
moeilijk voor de jonge lezers. Laat ons weten, wat je ziet en
wanneer dat is en waar. Dus 3 antwoorden. Stuur die zo gauw
je het weet naar redactieraadsheer@hotmail.nl en wie weet
ben jij volgende keer de gelukkige winnaar.
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De nieuwe zoekfoto

KINDERPAGINA
Hallo kinderen van de Raadsherenbuurt.

start

Deze pagina is speciaal voor alle kinderen in het thema muziek. We hebben dit
gemaakt omdat de Raadsheer niet zo interessant is voor kinderen
en daar wouden wij verandering in brengen.
Hier kan je leuke puzzeltjes maken en een kleurplaat kleuren.
De mooiste wordt op de website van de buurt gezet.
Inleveren kan tot half september in de bus van Fagelstraat 42.
Zet je naam en adres erbij.
Vanaf nu komt bij elke Raadsherenkrant zo’n pagina.
Deze Kinderpagina werd gemaakt door:
Pleun – Leonie - Annalena
Heel veel plezier met deze pagina’s!!!

einde

Woordenzoeker
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Van Muziektent naar Waterlelie
Nico Koek, buurtcolumnist
Met de leuze “Harmonie van Natuur en Kunst – Hulde
aan de Stichters!” werd in juni 1931 het park ‘De
Leidsche Hout’ feestelijk geopend. Drie jaar eerder was
de aanleg begonnen, in het kader van de werkverschaffing ten tijde van de grote economische crisis. Ondanks
voortdurend geldgebrek kreeg het park er later nog twee
vijvers bij, ruiterpaden (!), een groot grasveld om te picknicken, een hertenkamp en een ‘theeschenkerij’. De
kroon op het werk moest een muziektent worden. In het
voorjaar van 1938 kon men een houten, demontabele tent
overnemen, oorspronkelijk gebouwd voor de Rotterdamse Droogdok Maatschappij. De tent werd in elkaar
gezet door ‘jeugdige werklozen der Centrale Werkplaats’, zoals het Leidsch Dagblad speciaal vermeldt. Ze
vervingen het zeildoeken dak
door een dak van loden
plaatjes. De tent kreeg een
plaats bij de ingang van het
park, op de plek van het huidige Theehuis . Er zou ’s zomers elke zondag een concert
plaatsvinden door steeds een
ander Leids muziekgezelschap, tegen een vergoeding
van 25 gulden.
Op 19 augustus 1938 mocht
het muziekgezelschap “Orpheus” beginnen met het spelen van het Wilhelmus. Het
programma van dit eerste
concert in de Leidse Hout bestond voor de pauze uit vier
onderdelen: de Marsch Militair van Schubert, Cavalerie
légère van F. von Suppé, Die Lustige Dorfschmiede van
J. Fucik en Rigoletto Fantasie naar Verdi. De eerste twee
stukken bestaan uit vrolijke marsmuziek, waarin lieflijke
geluiden uit de natuur worden afgewisseld met triomfantelijke hoorngeschal en tromgeroffel. Het publiek zal
verrast hebben gereageerd bij ‘De Vrolijke Dorpssmeden’, ook bekend als ‘Österreicher Militairmarsch’. Je
hoort het klinkende geluid waarmee de smid zijn hamer
op het aambeeld laat neerkomen, terwijl hij een vrolijk
deuntje fluit. Het orkest kon zich ook uitleven in de ‘Fantasie’, naar Verdi’s Rigoletto. Het moet allemaal prachtig
geklonken hebben onder het nieuwe dak, midden in de
natuur van ‘Den Hout’.
Je kunt je afvragen hoe de toehoorders toen het contrast
hebben ervaren tussen die vrolijke zondagmiddagklanken en het wereldnieuws van die dagen. Op dezelfde pagina van het Leidsch Dagblad als die waarop het concert
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wordt aangekondigd, schrijft men over het Sudetenland,
dat door Hitler wordt opgeëist. De Amerikaanse president Roosevelt kondigde aan dat de Verenigde Staten
zich meer met Europa gaan bemoeien. Engeland juichte
dit toe, Mussolini in Italië natuurlijk niet. Ook wordt gemeld dat het na 1 oktober in Duitsland voor Joodse artsen
verboden is hun praktijk uit te oefenen. Drie jaar later
verscheen bij de toegang naar de muziektent in de Leidse
Hout het bordje “Verboden voor Joden”.
Terug naar het concert. Eerst weer marsmuziek, La
Guerre et la Paix van de Belgische militaire kapelmeester Painparé. Niets wijst er op dat men met opzet dit werk
over oorlog en vrede heeft gekozen. Twee werken van
Offenbach en een ‘Spaanse
Wals’ van E.Waldteufel zullen
ook nu nog veel luisteraars bekend in de oren klinken. Het
concert werd in stijl beëindigd
met een eigen compositie van
W.Chr. de Vries, de dirigent van
het orkest, de ‘Orpheus-mars’,
waarin de hout- en koper- blazers van de fanfare zich nog
eens flink konden uitleven. De
volgende dag stond er op de
voorpagina van het Leidsch
Dagblad een grote foto van het
“Concert in den Hout”. Een enthousiast verslag volgt en de
conclusie luidt : “Een talrijk publiek was oog- en oorgetuige van dit proefconcert dat alleszins geslaagd mag heten”.
De muziektent was geen lang leven beschoren. In de hongerwinter van 1944/45 viel het houten bouwsel ten offer
aan de kachels van de buurtgenoten. Pas eind 1996 kwam
er een nieuwe muziektent, de Waterlelie, waar nu als vanouds zomerconcerten plaatsvinden. Op zondag 10 mei
opende dit jaar de Leidse fanfare ‘TAMARCO’ het muziekseizoen met een zonnig concert. Het programma bevatte natuurlijk marsmuziek, waaronder de ‘Prager
Festmarsch ’ en de ‘William Blueheart March’. Maar
ook andere, eigentijdse, werken, zoals een ‘Lady Gaga
medley’. De fanfare speelde ook het oorspronkelijk Tsjechische ‘Skoda Lasky’, in Nederland tijdens de mobilisatie van 1939 speciaal als soldatenlied bekend geworden
onder de titel ‘Rats, kuch en bonen’ . De kans is groot
dat deze muziek ook al in de oorspronkelijke muziektent
in de Leidse Hout heeft geklonken!
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Birgitta Bulgakov,
muzikale buurtgenoot
Ton Staphorst
Onze Raadsherenbuurt is een muzikale buurt. Velen zingen of bespelen een instrument. Maar er zijn maar enkelen die beroepsmatig met muziek bezig zijn. Een van hen is Birgitta Bulgakov, wonend in de Hogerbeetsstraat. Ik had het genoegen om nader
met haar kennis te maken.
Birgitta voelde zich al heel vroeg aangetrokken tot dans, kunst, literatuur en muziek. Zij ervaart dit feitelijk als instrumenten om
door te dringen in een diepere werkelijkheid. In eerste instantie wilde zij balletdanseres worden. De muziek bleek uiteindelijk
de boventoon te voeren. Na haar eindexamen gymnasium alpha bereidde Birgitta zich voor op het staatsexamen piano. Haar
lessen ontving zij van professor Stokvis, directeur van het muzieklyceum te Hilversum.
In 1967 vertrok Birgitta met een studiebeurs van de Tsjechische regering naar Praag om verder te studeren en zich te verdiepen
in de Tsjechische componisten. Een van de voorwaarden, aan de studiebeurs verbonden, was dat Birgitta na terugkomst in Nederland de Tsjechische muziek zou gaan promoten. Het verblijf in Praag heeft een kleine tien jaar geduurd. In deze periode heeft
zij haar man, een radiobioloog, zoon van Russische immigranten, leren kennen 1. Er werden twee zoons geboren.
Het verblijf in Tsjechië was aangenaam, maar kende ook dieptepunten. Aangenaam waren de nadere kennismaking met de Tsjechische kunst en cultuur, de verdieping in componisten als Dussek, Smetana, Dvořák, Suk, Janáček (om maar eens een paar
grote namen te noemen) en het lesgeven aan diplomaten. Minder prettig was de toenemende druk om te gaan samenwerken met
de geheime politie. Uiteindelijk bleek het verstandiger om voorlopig terug te keren naar Nederland. In 1976 vertrok Birgitta naar
haar geboorteland, later volgde haar man.
We praten wat door over het lesgeven, het houden van concerten en recitals, pianotechniek en zo meer 2. Birgitta is niet geporteerd van een techniek waarbij je je vingers hoog moet optrekken en alle vingers tracht even krachtig te maken. Dat is geen
ontspannen houding, je forceert de natuurlijke positie van handen en armen, met blessures als gevolg. Birgitta leert haar leerlingen om de hand op een natuurlijke manier te gebruiken, vanuit de toonsoort te leren denken en de vingers als het ware blind
hun weg te laten vinden op het toetsenbord. Een onderdeel van het lesprogramma bestaat dan ook uit kennis van intervallen,
akkoorden, cadensen en het spelen hiervan in alle toonsoorten.
Birgitta heeft vele leerlingen gehad, ook nu geeft zij nog een groot aantal leerlingen les, onder wie een paar buurtgenoten. De
meeste van hen hebben een drukke baan, vandaar dat het lesgeven ook ’s avonds plaatsvindt. De leerlingen hebben vaak een
zelfde belangstelling voor kunst en cultuur en zijn soms feitelijk vrienden geworden. Een aantal keren per jaar houdt zij recitals,
met -naast Bach en Medelssohn- vooral Tsjechische en Russische muziek, muziek met een hoogromantisch karakter, muziek die
je als het ware meesleept. De muziek van na de Eerste Wereldoorlog, de atonale muziek van bijvoorbeeld Schönberg, en de
(moderne) minimal music is van andere orde, ook wat betreft de gevoelens die deze muziek oproept.
Alweer een decennium geleden kreeg Birgitta een ongeluk, met vele botbreuken als gevolg. De behandelend specialist gaf aan
dat zij vermoedelijk nooit meer piano zou kunnen spelen. Niets is minder waar gebleken. Met een enorm doorzettingsvermogen
en ijzeren discipline slaagde zij erin om van haar handen weer pianohanden te maken. Er staan weer enkele recitals op het
programma. In stilte hoop ik dat deze bij haar thuis worden gehouden, dat de tuindeuren dan opengaan en dat ik kan meegenieten
van hoogromantische muziek.

1

De schoonvader van Birgitta Bulgakov was officier in het leger van de tsaar. Na de overwinning van het Rode Leger belandde hij uiteindelijk in Tsjechië.
2 Voor de goede orde geeft ik aan dat mijn woorden een versimpeling zijn van de werkelijkheid, dit met het oog op het doel van het artikel:
een nadere kennismaking met de geïnterviewde. Over techniek en emoties is uiteraard veel meer en op diepgaander niveau te zeggen dan in
het kader van dit summiere interview.
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Het Chopingenootschap
Carolien Kruyff, Rijnsburgerweg
Beste Buurtgenoten,
In de laatste editie van de Raadsheer
maakt de Fluistervink (“Wist je dat…”)
melding van de oprichting van het Chopingenootschap op 1 februari in Oegstgeest. Mijn naam wordt daarbij genoemd en daarom vind ik het leuk om
wat meer over dat genootschap te vertellen.
Het Chopingenootschap is een initiatief
van Roel van Duijn, ex-kabouter, exprovo en ex-wethouder van de Amsterdamse gemeenteraad. Maar ook: oude
schoolvriend van Peter en van mij en,
natuurlijk, een groot Chopinliefhebber
en gedreven amateur-pianist. Al jarenlang koesterde hij de wens om met een
aantal gelijkgestemden een Chopingenootschap op te richten. Hij benaderde een paar vrienden en met z’n vijven vormen we nu het genootschap, dat
voorlopig een besloten karakter heeft.
We komen regelmatig bij elkaar om elkaar te laten horen wat we aan het instuderen zijn. We vertellen elkaar wat
deze compositie zo bijzonder voor ons
maakt. We draaien CD’s en wisselen
nieuwtjes uit. Daarnaast organiseren
we twee keer per jaar een Open Podium, rond zijn geboortedag (volgens
sommigen 1 februari, maar dat is niet
helemaal duidelijk omdat in die tijd in
Polen alleen de naamdag gevierd werd
en niet de geboortedag ) en rond zijn
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sterfdag (17 oktober). Op die dagen
zijn amateurpianisten (en zangers en
cellisten…) welkom die graag iets van
Chopin willen laten horen en die willen
vertellen wat het stuk dat ze uitvoeren
voor hen betekent. De combinatie
woord en muziek is belangrijk omdat
we nu eenmaal geen concertpianisten
zijn. Ook kunnen korte lezingen gehouden worden.
Ons eerste Open Podium heeft dus inmiddels plaatsgevonden in Huize Ampijoloe. Het volgende Open Podium zal
plaatsvinden op zondagmiddag 11 oktober in het concertzaaltje van pianohandel Emile van Leenen, Lammermarkt 59 te leiden. Tijd wordt nader
bekendgemaakt. Wanneer je het leuk
vindt om die middag te komen luisteren
dan kun je je daarvoor bij mij opgeven:
Carolien Kruyff, Rijnsburgerweg 123,
2334 BM Leiden, cckruyff@hetnet.nl
En ook wanneer je één of meer composities van Chopin wilt komen spelen
dan ben je van harte welkom. In beide
gevallen geldt wel: vol is vol.
Tegelijkertijd bleek er ook een ander
initiatief te zijn. In bijna alle landen van
de wereld bestaat er een officiële Chopin-vereniging met leden, concerten,
lezingen etc. Merkwaardig genoeg bestaat vrijwel alleen in Nederland zoiets
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niet. Het was mij opgevallen, maar ook
de Nederlandse concertpianiste Clara
Biermasz, die in Wenen woont en
werkt. De voorzitter van het Oostenrijkse Chopingesellschaft en van de
overkoepelende Internationale Chopinvereniging, Theodor Kanitzer, stelde
haar onlangs voor om ook in Nederland iets op te gaan zetten. Beide initiatieven kruisten elkaars pad dankzij
het persbericht in de Oegstgeester Courant en zo kon het gebeuren dat ik nu
ook in het bestuur zit van het op te richten Nederlands Chopingezelschap. Zodra de website in de lucht is kunnen jullie meer lezen over activiteiten rond die
fantastische componist Frédéric Chopin.

MUZIEK

Geen Beethoven, maar Debussy!
Hans Rohlof, Interview met Annechien van Zuiden, Fagelstraat
In het Leidsch Dagblad van 28 maart jl. stond het verhaal van onze buurtgenoot Annechien van Zuiden over de zingende razzia
tijdens de oorlog. Ze vertelde daarin dat ze op een dag in december 1944 soldaten, mogelijk uit Wit-Rusland, met lage stemmen
een canon hoorde zingen. Dat trok zoveel aandacht dat veel inwoners op straat gingen kijken, ook onderduikers. Plotseling zetten
toen die soldaten de straten af, en namen iedereen mee. De jonge mannen werden op transport gezet. Dit mooie verhaal met een
triest einde was voor de redactie een reden om nog een keer met haar te gaan praten. Maar ditmaal niet over de oorlog maar over
muziek. Mw. van Zuiden is een 88-jarige, jonger uitziende dame, die al sinds 1952 in de buurt woont. Eerst met haar ouders en
nu alleen. Ze maakt een levendige en enthousiaste indruk, en vindt het interview zo te zien reuze leuk.
Speelt muziek een grote rol in uw leven?
Zeker! Mijn pianolerares had me aangeraden naar het conservatorium te gaan. Ze vond mij als de enige van haar leerlingen
daarvoor geschikt. Helaas vond mijn vader het onzin, hij had er geen geld voor over. Dit ondanks het feit dat er in mijn familie
beroepsmusici voorkomen. Wel ben ik mijn hele leven naast mijn werk blijven pianospelen. Ik speel nu nog elke dag, zo’n twee
uur. Meestal rond de lunch, en rond het avondeten, om de buren niet teveel te belasten. Ik heb nog steeds les, van Frank Mulder.
Die is lang geleden met zijn gezin naar Engeland verhuisd, maar komt eens per maand naar Nederland, en geeft dan aan al zijn
leerlingen les, afwisselend op verschillende plekken. In de zomer ga ik altijd naar een buitenhuis, waar ik veel kan spelen.
Vroeger was dat Mennorode in Elspeet, waar mijn leraar zomerweken voor pianisten gaf. De laatste jaren is dat Fredeshiem bij
Steenwijk, een huis van de Doopsgezinde Broederschap, waar ik de avonddiensten begeleid.
Vroeger had ik accordeon willen spelen, maar ik ben blij dat ik toch voor de piano gekozen heb. Dat is een heel veelzijdig
instrument. Ik heb ook solfège-cursussen gedaan, dat was heel zinvol. We moesten dan bijvoorbeeld toonsoorten leren onderscheiden.
Wat voor instrument heeft u?
Ik heb een Steinweg piano, een gewone staande piano, die bij mij boven staat. Het is voor mij echter geen gewone piano, ik zou
namelijk geen andere willen. Hij slaat licht aan en heeft een prachtige klank. Zo zou ik geen vleugel willen hebben, die spelen
veel te zwaar. Ik ben maar één keer een vleugel tegengekomen die licht speelde. Ik kom soms ook in grote huizen waar wel een
vleugel in past, maar erop spelen vind ik niet prettig.
Van welke muziek houdt u?
De mooiste componist vind ik Debussy. Dat komt omdat ik in het begin van de oorlog vaak met een vriendin met vrijkaartjes
naar concerten in de Stadsgehoorzaal ging. Daar kwamen toen nog goede orkesten, het Residentie-orkest en het Concertgebouworkest. Ze speelden vóór de pauze dan Haydn en Mozart en na de pauze moderne muziek van Debussy en Bartòk. Na de pauze
was dan de helft van het publiek vertrokken, maar ik ging er juist van houden. Verder heb ik ook Rachmaninov en Skriabin
gespeeld, ook erg mooi. Ook Chopin vind ik prachtig. Sonates van Beethoven kan ik helaas niet spelen, die heb ik in de oorlog
veel gespeeld, en ik krijg daar steeds associaties mee met de gruwelen die ik toen heb gezien. Verder houd ik absoluut ook niet
van Bach: ik begrijp maar niet wat andere mensen daar zo prachtig aan vinden. Ze worden helemaal lyrisch van Bach, maar ik
denk dan: niets voor mij. Neen, geef mij maar Debussy, of Mendelssohn.
Speelt u ook muziek met anderen?
Neen, samenspelen met andere instrumenten, of met een zanger of meerdere zangers ligt mij niet zo. Dan moet je vaak ondergeschikt zijn als pianist. En daar ben ik te eigenwijs voor. Ik vind het al moeilijk als iemand mij aanwijzingen geeft, zo van: dat
moet je zo niet spelen. Iedereen heeft zijn eigen stijl, en daar moet je achter blijven staan.
Luistert u zelf ook graag naar muziek van anderen?
Naar concerten ga ik liever niet meer. Dat vind ik te lastig, in
verband met het vervoer in de avond. Ik probeer ook niet teveel naar andere pianisten te luisteren op de radio of cd, want
ik denk dat ik dan hun stijl ga overnemen. Als ik luister, doe
ik dat wel met al mijn aandacht en ga ik er echt voor zitten. Ik
kan niet werken met muziek aan. Ik begrijp ook niet dat er in
winkels altijd muziek moet zijn. Andere mensen horen die muziek blijkbaar niet, of het leidt ze wellicht van gedachten af. Ik
ga me er dan juist op concentreren.
Hebt u nog tips voor als je een concert moet geven?
Belangrijk is natuurlijk een goede voorbereiding. En verder
een opperste concentratie. Die moet zo zijn dat je alles om je
heen vergeet. Van Vladimir Horowitz, die trouwens zelf optredens haatte, is de uitspraak dat hij, zelfs als de hele concertzaal om hem heen af zou branden, nog door zou blijven spelen.
Annechien van Zuiden achter haar piano
Dat vind ik een prachtig gezegde.
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MUZIEK IN DE TENT!
Hans Werner
Als ik zo’n anderhalf jaar geleden bijna met pensioen moet
(ik was jarenlang leraar op het Da Vinci aan de Kagerstraat)
kruist de Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout
(VVLH) mijn pad.
Na het wegvallen van een aantal mensen die zich zeer verdienstelijk maakten voor de vereniging is er behoefte aan vers
bloed. Onder andere het organiseren van muziek in de Waterlelie dreigt een beetje in het slop te raken. Zonde, want de vereniging heeft een lange traditie wat dat betreft. De bouw van
muziektent de Waterlelie was nota bene een initiatief van de
VVLH.
Het regelen van de Waterlelieconcerten is voor mij een welkome overgang na mijn baan, waar organiseren de laatste jaren een belangrijk deel van mijn werk heeft gevormd. Daarenboven besteed ik veel tijd aan het spelen op de basklarinet
in meerdere ensembles. Mooier kan het niet.
Inmiddels rijdt de trein weer op volle kracht.
Het Waterlelieteam van de Stichting Muziek Leidse Hout bestaat momenteel uit 12 vrijwilligers. Zij begeleiden bij toerbeurt met z’n tweeën of drieën de concerten: inrichten van het
podium en de “zaal”, het publiek en de muzikanten toespreken, programmafolders verspreiden, zorgen voor een drankje
in de pauze. En vooral genieten van de muziek en de gezellige
sfeer op deze unieke plek!
Als coördinator is het mijn taak om de concerten voor te bereiden. Uiteraard in overleg met het team.
Bij de muzikanten in Leiden en de aangrenzende gemeenten
is veel belangstelling voor een optreden in de Waterlelie. Talloze (vooral grotere) gezelschappen melden zich. Lang niet
allemaal kunnen zij worden geprogrammeerd.
Het seizoen 2015 telt 18 concertzondagen; op enkele daarvan
kan het publiek genieten van twee ensembles. Geprobeerd is
een afwisselend programma samen te stellen.
In het publiek zijn steeds meer “vaste klanten” te vinden. Onder de bezoekers wordt een brochure met het seizoensprogramma uitgedeeld. De concerten worden verder tijdig bekend gemaakt via de website van de VVLH, via enkele op
internet gepubliceerde agenda’s en via de plaatselijke en regionale pers.

bij de gemeente Leiden, de eigenaar van volkspark De Leidse
Hout, o.a.: een opknapbeurt van de omgeving van de Waterlelie, grotere afvalbakken en (meer) toiletten.
Een financiële bijdrage door de gemeente Oegstgeest zou passend zijn gezien de vele inwoners van die gemeente in het publiek.
Graag nodig ik de lezer uit om (als dat nog niet het geval is)
voor € 7,50 per jaar lid te worden van de vereniging. Ga naar
www.vriendenvandeleidsehout.nl en gebruik voor uw aanmelding het tabblad “contact”.
Werner Hendriks, coördinator Waterlelieconcerten, hendrikswerner@hotmail.com / 06-50526176

ZONDAGMIDDAGCONCERTEN IN
DE WATERLELIE
De Leidse Hout, 13.30 tot 15.30 uur

5 juli
19 juli
26 juli
2 augustus
9 augustus
16 augustus
23 augustus
30 augustus
6 september
13 september
20 september

Ofschoon de concerten voor iedereen vrij toegankelijk zijn,
ontvangen de ensembles een bescheiden vergoeding. De
Stichting Muziek Leidse Hout wordt daarvoor financieel gevoed door de gemeente Leiden, door de VVLH en door enkele
particuliere sponsoren die een of meer concerten hebben geadopteerd.
Helaas kunnen de vrijwilligers van de Waterlelieconcerten
niet alles regelen; in het seizoen 2014 moesten twee concerten
worden afgezegd vanwege slecht weer.
Behalve het verlangen naar alle zondagen zon, heeft de
VVLH ook een paar wensen die zij regelmatig ter tafel brengt
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Muziekvereniging De Burcht
Viswijvenkoor
Sans Metre, Afrikaanse percussie
Old Rhine Jazzband
Divertimento
Ordinary Herry Shoppers
Muziekvereniging Concordia
Dansorkest Date 7-2-7
Muziek- en showgezelschap
Sempre Avanti
Leids Harmonie Orkest
Blue Friends Jazzband

MUZIEK

De gitaar het coolste instrument
Jeroen Hiemstra
Ruben en Joost Hazenbos
uit de Fagelstraat zijn al
sinds jonge leeftijd met muziek bezig. Begonnen met
muzikale vorming bij Hesselien in de Pauluskerk aan
de Warmonderweg maakten ze kennis
met de muziek.
Het was een
heel leuke les
waarbij je veel
leerde over ritme
en zang, en kennis kon maken met allerlei soorten muziekinstrumenten. Al snel was het voor Ruben (15 jaar) duidelijk
dat hij een stoer instrument wilde leren bespelen, de gitaar!
Die keuze werd weliswaar iets makkelijker gemaakt door het
feit dat ouders Yvonne en Erik beide gitaar spelen, Yvonne
zelfs al vanaf haar twaalfde, bij Erik iets later, toen hij in zijn
studententijd in Amsterdam Yvonne leerde kennen. Joost (11
jaar) is ook al sinds zijn 8e bezig met gitaarles op de muziekschool aan de Middelstegracht. Ruben heeft tegenwoordig
privéles bij een gitaarleraar op de 5e Binnenvestgracht. Ze
hebben er beiden veel lol in, gaan wekelijks naar de les en
oefenen daarnaast nog drie tot vier keer per week. Optredens
hebben ze ook al gehad, op de middelbare school van Ruben,
en Joost bij het kerstdiner van de WP. Heel spannend maar
het ging hartstikke goed!
Op de vraag wie de beste muzieksmaak heeft, weet Joost direct het antwoord: ‘Ruben, want papa draait alleen maar
ouwe l*llen muziek en mama luistert tegenwoordig heel
veel naar klassiek’. Ruben heeft onlangs zijn eerste
concert meegemaakt in de Melkweg in Amsterdam, heel gaaf was het. Van piepende oren
door het harde geluid heeft hij gelukkig
geen last gehad, oordoppen mee natuurlijk! De band was ‘Jaya the Cat’, ze spelen ska & dub. ‘Oh, dat is afgeleid van
reggae, toch?’ vraag ik. ‘Nee, juist andersom’, legt Ruben uit, ‘ze gingen op

Jamaica ska muziek langzamer spelen onder invloed van
wiet, en dat is de muziekstijl reggae geworden’. Verder heeft
Ruben als favoriete bands nog ‘The Skints’ en ‘The Gorillas’
op zijn lijstje staan. Dat komt mooi uit, want die eerste band
staat op de playlist van Werfpop deze zomer in de Leidse
Hout.
Ruben ziet zichzelf nog wel eens in een bandje spelen, maar
voorlopig moet er veel geoefend worden. ‘Elektrische gitaar
hoeft van mij niet, zegt Ruben, we hebben thuis wel een aantal ‘versterkte’ gitaren staan maar het zuivere spelen op een
akoestische heeft mijn voorkeur’. Vooral het technische gedeelte van het gitaarspel is op dit moment nog heel belangrijk,
het onder de knie krijgen van moeilijke vinger-posities op de
snaren van de gitaar, en er dan een strak en zuiver geluid uitkrijgen. ‘In veel popmuziek zit tegenwoordig hetzelfde ritme
of gitaarloopje, heel saai’, zegt Joost. Ruben oefent voor de
grap wel eens het Metallica intro van ‘Nothing else matters’,
dat is wel een klassiek gitaargeluid. Het hele vervormde versterkte gitaargeluid later in het nummer is gewoon niet zo
mooi. De basloopjes in nummers van mr. Props zijn andere
goede oefeningen voor Ruben. Trots laat Joost mij zijn zelf
gemaakte ukelele zien, die bestaat uit een bierkistje met snaren en de hals van een gedeelte van een wijnkistje. ‘Nu nog
wel een beetje vals’, bekend Joost lachend, maar als het hout
is uitgewerkt ga ik ‘m stemmen en kan iedereen mij horen
jammen in de Fagelstraat!’

Joost
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Summerjazz in de Leidse Hout
Annet van der Velden
Al voor de 5e keer werd Summerjazz in
de Leidse Hout georganiseerd. Steeds in
het voorjaar, dit jaar op zondag 7 juni. In
2011 vond het voor het eerst plaats en
was het een gratis festival. Inmiddels is
het een enorm evenement in de Leidse
regio. De kaartjes kosten nu €18,50. In
elke brievenbus van de Raadsherenbuurt
wordt ieder jaar 1 gratis kaartje gestopt.
Op hun website omschrijven ze het festival als iets waar je met je beste vrienden,
je ouders of je kinderen heen kunt.
Op het programma staan bekende en
minder bekende artiesten. Verder is er
voor kinderen een schminkplek, Postbode Paul en worden er door het LAK
kindercursussen georganiseerd. Daarnaast is er een wetenschapstent met een
3d printer waar ze onder meer van plastic
bekertjes gadgets proberen te maken.
Ik praat met Renee Schmidt, de festivaldirecteur, daags voordat het festival begint. Renee is heel druk bezig met de opbouw van het terrein. Op het grasveld
verrijst een groot podium en een aantal
mensen is daar druk mee bezig.
Een festival ook voor de bewoners van
de Raadsherenbuurt klinkt goed maar is
dat echt zo?
Renee: “Ja, we willen een breed publiek
bereiken van jong tot oud, echt iedereen
is welkom. Daarom delen we ook gratis
toegangskaarten uit aan buurtbewoners”.
En dan de vraag die mij en wellicht veel
buurtbewoners met mij bezig houdt: of
de organisatie van het festival en de bezoekers rekening houden met de natuur
en het grasveld in de Leidse Hout.
Renee: ”Natuurlijk is met name de organisatie zich terdege bewust van de omgeving waar het festival zich voltrekt, namelijk de Leidse Hout. In nauw overleg
met de gemeente Leiden en de Vrienden
van de Leidse Hout is besloten al aan het
begin van de opbouw van het festivalterrein grote rijplaten op het gras te leggen.
De vrachtwagens en auto’s die vervolgens het terrein op moeten, zullen hierdoor zo min mogelijk schade aan het gras
aanbrengen”.
Ik ben niet overtuigd. Ik heb gezien hoe
die grote rubberplaten op het enigszins
natte gras werden gelegd. Zal het gras
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dood zijn als de platen verwijderd worden? Inmiddels heb ik het resultaat gezien. De platen zijn weer weg. Het gras
is voor een deel geel en voor een ander
deel vreemd groen. Een paar dagen later
is het grootste deel weer hersteld. Gelukkig maar, hopelijk ziet het gras er overal
over nog een week weer gezond en fris
groen uit!
Renee is de enige betaalde kracht, de rest
van de organisatie is in handen van heel
veel vrijwilligers. Mensen die helpen
met de op- en de afbouw, toezichthouders in het park, mensen die werken bij
de bar, kaartverkopers, allemaal vrijwilligers. Voor hun werk mogen de vrijwilligers gratis het festival bezoeken, krijgen ze een T-shirt van Summerjazz en 2
consumpties.
Ik was dat weekend in Limburg en ben
niet op het festival geweest. Marieke Vos
uit de Van Oldenbarneveltstraat wel. Ze
kwam heel enthousiast terug. De programmering en de aankleding vond ze
fantastisch. Het was er gezellig druk en
ze vond het heerlijk dat het zo dichtbij
was. Zondagmiddag kwam ik uitgeteld
thuis en heb ik in de tuin genoten van de
geluiden van het optreden van Kovacs.
Naast onze positieve ervaringen zijn er
ongetwijfeld mensen die minder positief
waren. Bijvoorbeeld mensen die hun kinderen in bed probeerden te krijgen op
zondagavond of mensen die zich stoorden aan de harde muziek. Ik vroeg het
aan een aantal buurtgenoten met kleine
kinderen en allemaal gaven zij aan dat ze
geen enkel probleem hebben ervaren.
Misschien zijn er wel buurtgenoten met
negatieve ervaringen. Maar ik heb ze niet
gesproken.
Behalve Marieke waren er behoorlijk
wat buurtgenoten op het festival. Getuige
de foto’s van Jeroen Hiemstra!
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Muziek in Cultuurhuis de
Paulus
Annet van der Velden sprak met Nancy Stoop, Warmonderweg
In de Pauluskerk worden geregeld muzikale evenementen gehouden. Door de week is het vol
kinderen van de muziekschool die daar musiceren. In het weekend organiseert Musaix regelmatig
concerten met werken van Nederlandse componisten. Nancy Stoop heeft al een aantal concerten
daar bezocht en zij vertelt over het verrassend hoge niveau van de concerten in de Paulus
tegenover haar huis. Het is natuurlijk heel bijzonder dat zo dicht bij huis prachtige muziek
ten gehore wordt gebracht.
Vanaf september zullen tot april 2016 elf zondagmatinees georganiseerd worden.
De eerste, op 13 september, is een lecture/concert door pianist Frans van Ruth, docent
aan het Conservatorium van Amsterdam. Voor deze matinee geldt vrij entree. Hierin
vertelt Van Ruth aan de piano van het werk en leven van Leander Schlegel (1844 –
1913). Deze nagenoeg vergeten en toch zeer voortreffelijke componist is in Oegstgeest geboren, daar en in Leiden opgegroeid. Hij studeerde aan de conservatoria
van Den Haag en Leipzig, reisde meerdere keren door Europa en genoot aanzien
in onder meer Wenen. Dit lecture/concert, waaraan ook sopraan Sofia Livotov
meewerkt, is de eerste van in totaal vier aan Schlegel gewijde zondagmatinees in
Cultuurhuis de Paulus komend seizoen.
De programmering van de volgende matinees is als volgt:
18 oktober
Leander Schlegel Pianokwartet opus 14
Ludwig van Beethoven – Derde symfonie “Eroica” bewerkt
voor pianokwartet door Beethovens leerling Ferdinand Ries;
Ysaÿe Trio en Hanna Shybayeva, piano
8 november
Alexander Skrjabin (1871 – 1915) en de Russische muziek
van de negentiende en twintigste eeuw (I). Een lezing door
Leo Samama, componist, musicoloog en auteur van talrijke
boeken over muziek. Onlangs verscheen zijn boek ‘De zin van
muziek’ (2014).
15 november
Alexander Skrjabin (1871 – 1915) en de Russische muziek
van de negentiende en twintigste eeuw (II). Lezing door Leo
Samama.
22 november
Alexander Skrjabin, onder meer de pianosonates nr. 4 & 9,
Preludes van Chopin en Skrjabin, en de Moments musicaux
van Rachmaninov; Masha Yulin, piano

alterneren met composities uit deze jaren van Gurney, Butterworth, Webern, Stravinsky, Debussy, Elgar en Ravel door
Daan Treur (piano), Rada Ovcharova (viool) en Willem Stam
(cello)
17 januari
Franz Schubert – Winterreise door de aan de Staatsoper Stuttgart verbonden jonge en befaamde Duitse bariton André
Morsch en pianiste Mariana Izman
14 februari
Variaties en rapsodieën à la Ungarese voor pianosolo van Johannes Brahms en diens Hongaarse tijdgenoot Ernst von
Dohnanyi; Sofja Gülbadamova, piano
13 maart
Leander Schlegel – Deutsche Liebeslieder opus 20; Frans van
Ruth, piano en Marene Elgershuizen, sopraan
10 april
Beethoven – Vioolsonate nr. 10 opus 96;. Leander Schlegel –
Vioolsonate op. 34; Szymanowski – Mythen, drie gedichten
opus 30; Quirine Scheffers, viool en Lauretta Bloomer, piano

13 december
Poetry and Music from World War I. De Schotse acteur
Alexander Oliver declameert 22 gedichten geschreven te midden van de Wereldoorlog van 1914 – 1918. Deze gedichten
De concerten beginnen steeds om 16.00en duren tot 17.45. De entreeprijs bedraagt voor volwassen €25 en voor studenten €15 –
inclusief een drankje in de pauze –, tot 18 jaar geldt vrij entree maar dan wel in gezelschap van een volwassene met een kaartje.
Naast losse kaarten zijn ook abonnementen te koop, zie musaix.org voor de details.
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Dierenconcerten
Ton Staphorst
Mijn computer staat aan, in afwachting van wat gaat komen. Het moet een stukje worden over muzikale dieren. Muis,
mijn beige kat, brengt me op een spoor.
Het is een warme dag geweest, de zon heeft de hele middag en een deel van de avond geschenen. De tegels op het terras
zijn lekker warm. Voor Muis is er reden om zijn “baas het is weer tijd voor een kambeurt” geluid te produceren. Dat is
een “rauww” in verschillende tonen. Een soort toonladdertje van b tot e en weer terug. Natuurlijk is de baas bijzonder
onder de indruk van de muzikaliteit van Poesmans en komt tevoorschijn met vier attributen, want dat hoort bij het ritueel. Eerst komt de rubberborstel, dan de kam met fijne tanden, gevolgd door de furminator en tot slot nog een paar halen
met de vlooienkam. Het ritueel duurt niet zo lang, een paar minuten. Tijdens het kammen en borstelen produceert Muis
een lekker geknor; het lijkt net een hele lage a, in staccato uitgevoerd. Overigens haalt Muis ook de hoge c, maar dan is er
wat anders aan de hand. Er moet eten op de plank komen, kledderhap wel te verstaan.
Terwijl Muis’ muzikaliteit aan de elektronica wordt toevertrouwd, hoor ik een merelconcert op de achtergrond. Het klinkt fantastisch. Om beter van het concert te kunnen genieten
zet ik het raam open. Het klinkt allervriendelijkst, vooral hoge tonen en af en toe een middellage c wisselen elkaar af. Hele, halve, kwart en achste noten wisselen elkaar moeiteloos af. Zo af een toe een triller in het repertoire maakt de merel een geweldige zangvogel. Het merelgezang lijkt wel een soort ode aan de weergoden die voor mooi weer hebben gezorgd, met daaraan gekoppeld het verzoek om morgen weer zorg te dragen voor
een zonovergoten dag. De werkelijkheid zal waarschijnlijk wat minder liefelijk zijn,
het gezang zal wel bedoeld zijn om het territorium af te bakenen en de concurrentie
op afstand te houden. Een muzikaal “schoft, haal het niet in je domme kop om mijn
gebied te betreden en onder mijn duiven te schieten” kan alleraardigst klinken. Konden mensen maar zo mooi schelden.
Over duiven gesproken, er zit een enkele houtduif in de buurt. Vooral in de ochtend
hoor je het gekoer, een drietonig b-c-b, eindeloos herhaald. Ik geniet van hun aanwezigheid. Er is altijd wel een lekker duivenhapje te vinden, zelfs in de winter. Dan zitten er
meestal nog wat lekkere zaden in de klimop. Ik vergelijk een duif wel eens met een Antonov-vliegtuig: een log vliegend object, in een beperkte ruimte heeft hij nauwelijks manoeuvreerruimte. Vergeleken met de Turkse tortel is de houtduif maar een beginneling. Want de
eerstgenoemde fluit zijn deuntje in vijven, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het bij de
b en de c blijft: b c b b b. Helaas is het al weer lang geleden dat ik Turkse tortels in de tuin hun
deuntje heb horen fluiten. Leo en Lea hebben kennelijk een ander territorium gekozen.
Tot slot nog iets over de meeuwen. Hoewel ik daarin waarschijnlijk alleen sta, vind ik het jammer dat de meeuwen de laatste dagen niet of
nauwelijks meer te horen zijn. Ik geniet van het meeuwenconcert. Zodra
het licht wordt, begint het gekrijs. Vooral als er jongen zijn geboren, is
het een kabaal van jewelste. Het lijkt wel een bigband, lekker veel kabaal,
heel veel reactie op elkaar. Wat mij verbaast zijn de behoorlijk hoge tonen
die meeuwen uitstoten, veel hoger dan de tonen van een duif. Kennelijk
werken de wetten van natuurkunde (blazen door een lange buis levert een
lagere toon op dan blazen door een korte buis) niet bij dieren. Grote vogels
zouden volgens mij een lager geluid moeten produceren dan kleinere vogels.
Los van dit raadsel: het geluid van meeuwen doet mij beseffen dat we aan de
kust wonen. Ik houd van de kust en van de natuurlijke geluiden die daarbij
horen. Doe je ogen dicht, luister naar de meeuwen en het lijkt wel of je ergens
in Normandië bent. En als ik ’s morgens vroeg wakker wordt van het meeuwenconcert, dan geniet ik van de gedachte lekker aan de kust te wonen. Het verder
slapen krijgt een extra dimensie.
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Barokmuziek, dat is onze passie!
Hans Rohlof
Zittend aan de eettafel die uitkijkt op hun gezellige achtertuin vertellen Jac Peeters en Yvonne Slijkhuis uit de Johan de Wittstraat
over hun passie voor muziek.
Jac: ‘ik kom uit een niet-muzikale familie, groeide op met popmuziek op de radio. Daar hoorde ik eind jaren '60 Jan Donkers en
Wim Noordhoek op de VPRO met hun alternatieve popmuziek en Marijke Ferguson met haar programma over oude muziek.
Dat laatste is me speciaal gaan bekoren. Ik ben een tijd spinet gaan spelen, maar moest de muziek lezen via de braillemethode,
wat erg omslachtig was. Eerst lezen, dan in mijn hoofd zetten, en dan spelen. En ik had ook geen puf om elke dag een uur te
oefenen. Toen mijn lerares zei dat ik het waarschijnlijk nooit goed genoeg zou kunnen om samen te gaan spelen, ben ik gestopt.
Het spinet is nu ook de deur uit.
Mijn associatie met muziek nu is die van opnametechnicus. Ik kreeg contact met het Leids Barokensemble, een amateurensemble
maar dan van het hoogste niveau. Ik ging hun concerten opnemen, en kreeg via hen ook weer contact met anderen. Zo heb ik
ook concerten van het Combattimento Consort opgenomen, van Jan Willem de Vriend. Ik ben sinds kort ook vrijwilliger bij het
Ricciotti-ensemble, een orkest met een boodschap. Ik vind opnemen veel leuker dan enkel toehoren. Het is wel veel technischer,
ik erger me dan ook aan bijgeluiden zoals kuchjes. Van de laatste take van een concert, als alles schoon is, en op cd gezet kan
worden, hou ik het meest. Je duikt dan echt in het wezen van de muziek.
Voor de opnames heb ik een DAT-recorder, een prima apparaat, maar wel wat gedateerd nu. Met die moderne computers kan ik
echter niet goed overweg, en dit apparaat is ook goed genoeg.
Ik heb ook eens het buurtkoor opgenomen, en een legendarische buurtfeestrede van Jan Wolkers op cd gezet. Er zijn, lang
geleden, twee buurtliederen gemaakt, die hopelijk weer gezongen gaan worden dit jaar.’ Yvonne beaamt dat.
Van welke componisten hou je het meeste, Jac? Dan
blijf ik bij de oude muziek: Biber is mijn lievelingscomponist. Verder Rameau, Telemann, Muffat, en
natuurlijk ook Bach. Maar ik sta ook open voor anderen, zoals Canto Ostinato van Simeon ten Holt.
We gaan elk jaar ook naar het Festival Oude Muziek
in Utrecht, heerlijk genieten.
Je hebt toch ook nog een verzameling bandrecorders? Ja, maar daar staan enkel stemmen op, de
stemmen uit Het Bureau van Voskuil. Dat noem ik
de Bureau Vox. Dat heeft niets met muziek te maken.
Ik heb trouwens mijn platencollectie verkocht, luister enkel nog naar cd’s. Die platen waren wel in
goede staat.
Yvonne: “Ik ben als kind ook niet met muziek opgegroeid. Mijn moeder haatte piano, omdat ze zelf thuis moest spelen bij een
lerares met een stokje die op haar vingers sloeg als ze het niet goed deed. Mijn vader bracht wel platen uit Amerika mee, van
Frankie Laine, Johnny Ray en Rosemary Clooney: dat vond ik prachtig.
Op school werd er veel aan muziek gedaan, vooral gezongen. Ik mocht als 11-jarige de hoofdrol Eliza Doolittle zingen in de
musical My Fair Lady op school. In de zestiger jaren ging ik in den Haag veel naar popbands luisteren, zoals de Golden Earrings.
Ik ben ook nog naar de Rolling Stones in het Kurhaus gegaan, en later naar Frank Zappa. Popmuziek trekt me nog steeds aan.
Toen ik Jac leerde kennen nam hij me mee naar barokmuziek. Ik vond dat eerst zó saai. Maar na een tijd ga je er beter naar
luisteren, en nu geniet ik ervan. Maar ik luister ook nog graag naar pop, zoals Amy Whinehouse, Anthony en de Johnsons, en
Racoon. Naar popconcerten ga ik niet meer, wil niet zo lang meer staan. Ook zie je me soms bij iets heel anders, bijvoorbeeld
laatst een concert met Hindoestaanse muziek.
Ik zing al vanaf het begin in het buurtkoor, dat nu de Raadsvogels heet. Ik hou nog steeds van zingen. Al kan ik geen noot lezen,
maar ik doe het allemaal op mijn gehoor.’
Zing jij ook graag, Jac? ‘Neen, enkel in de badkamer. Maar ik ben op een heel andere manier intensief met muziek bezig, met
het opnemen dus.’
Yvonne, kun je nog iets vertellen over Kunst in de Kamer? ‘Graag, dat gaat dit jaar weer gehouden worden. Elke buurtgenoot is
van harte welkom. Op zondag 29 november van 15.00 tot 18.00 uur bij Hanneke en Wolter Mooi, Johan de Wittstraat 11. Alle
buurtgenoten zijn welkom. Kun je er een mooi kader van maken in de buurtkrant?’
We schrijven er gewoon een apart stukje over!

17

De RAADSHEER nr. 2 – Juli 2015

MUZIEK

Musicus zijn is het
mooiste vak van de wereld
Jeroen Hiemstra
Wie door de Fagelstraat loopt of fietst kan
Amerika, you name it, Jos is er geweest
zijn muziek zo af en toe horen, de mooie
en heeft in de meest beroemde concerthoornklanken van Jos Buurman, hoornist
zalen met zijn gerenommeerde Orkest
bij het Rotterdams Filharmonisch Orkest.
gespeeld.
Afkomstig uit een zeer muzikale familie is
Werk en privé kan Jos goed combineJos al op zeer jonge leeftijd besmet met het
ren in dit vak; terwijl echtgenote Angemuzikale virus. Vader Huub was muziekline in het ziekenhuis werkzaam is, kan
leraar op verschillende Leidse scholen (teJos de zorg voor kinderen en tegenvens organist en koordirigent), en net als
woordig kleinkinderen als het moet op
voor zijn vier broers en zussen was het
zich nemen. Door zijn instrumentkeuze
vanzelfsprekend dat Jos een muziekinstruis Jos bijvoorbeeld met Pasen altijd vrij,
ment leerde bespelen. Hij begon met blokin de Mattheus Passion zit geen hoornfluitles op de bekende Leidse Muziekgedeelte! De negentig jaar oude moeder
school op het Rapenburg, bij Piet Kunst.
van Jos gaat nog regelmatig mee naar
Op ongeveer 13 jarige leeftijd was het
concerten,
evenals
de
familie
voor Jos wel duidelijk dat hij een ander inKooreman, die vroeger op Fagelstraat
strument wilde leren, en hij begon bij zijn
nummer 8 woonde. Toen Angeline en
oom Jan, hoornist van het Residentie OrJos in 1987 terugkwamen naar de
kest in Den Haag hoornlessen te nemen.
Raadsherenbuurt en in Angeline’s ouDit beviel hem, en hij ging naar Den Haag
derlijk huis gingen wonen, kregen ze
om de conservatoriumvooropleiding
een warm welkom van buren Bram en
AVO- muziek en dans te volgen. Hij
Els van er Loeff op nr. 4. “De muziek
kwam in een klas terecht met 4 muzikankomt terug in de straat”, zei Bram, en
Jos is het jochie vooraan aan de piano
ten en verder alleen balletmeisjes, dat
zo was het!
vond Jos niet verkeerd! Het conservatoOp mijn vraag wat zijn favoriete stuk
rium zou de volgende stap zijn, maar het examen was voor
is, antwoordt Jos direct: ‘Angeline, mijn schat’, (die daarna
iedereen een flinke horde. Met zijn muzikale familieachterdirect het wijnglas van Jos en de interviewer bijvulde……).
grond had Jos het geluk dat hij kon voorspelen bij zijn vader,
Verder moet er variatie in de muziekstukken zitten, zegt Jos.
en later voor zijn oom Jan. Toen die het stuk hoorde wat Jos
Hij vindt veel mooi; Strauss, Wagner of Bruckner, maar ook
moest gaan spelen tijdens het examen zei hij tegen vader
kamermuziek kan hem raken.
Huub; “die komt er wel”…..
Om een jonger publiek naar de orkestzalen te trekken neemt
Nu begon het echte leven voor Jos, ‘het was een harde leerhet Rotterdams Filharmonisch o.a. deel aan de show ‘Julia’ in
school, je werd soms keihard afgezeken door de leraar. Maar
Ahoy. ‘Ga dat zien, zegt Jos, het is een geweldig spektakel
dat maakte je weerbaar, nu is het wel anders, of het nu beter
met muziek, zang, dans en acrobatiek. Echt prachtig!’ Verder
is weet ik niet’. Hij speelde in deze tijd met o.a Reinbert de
zijn de filmmuziekconLeeuw en Frans Bruggen. Op de woensdagen speelde Jos in
certen met live muziek
een kwartet. Het serieuze werk begon in het derde jaar van het
bij de ‘Lord of the Rings’
conservatorium, toen Jos als ‘remplacent’ hoornist mocht spetrilogie ook een hit. Het
len bij het Residentie Orkest. Deze ervaring opende andere
bevrijdingsconcert op 5
deuren, en al snel na zijn afstuderen had Jos een vaste baan
mei j.l. aan de Maasboubij het Amsterdams Filharmonisch Orkest. Jos en Angeline’s
levard was het voorlopig
dochter Nienke werd in 1981 geboren (later nog zoon Atse),
hoogtepunt dit jaar.
en er lonkte een nieuwe uitdaging, de overstap naar het Rot‘Hoornist zijn is voor mij
terdams Filharmonisch Orkest. De hoorngroep van het Rotniet werken maar spelen,
terdams Filharmonisch had toen al een heel goede reputatie,
eindigt Jos, het is het
en Jos greep deze kans met twee handen aan!
mooiste vak van de weAl bijna 35 jaar speelt Jos Buurman nu bij het Rotterdamse
reld en ik zou het oporkest, hij heeft met zijn mede-orkestleden de hele wereld genieuw niet anders hebben
zien. Concerten in Amerika, Canada, Japan of Rusland, Zuid
gedaan!’
Jos nu met zijn hoorn
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Guus Onderwaater,
een bijzondere pianist
Ton Staphorst
Guus Onderwaater
woont met zijn gezin al geruime tijd
in de Johan de
Wittstraat. Sommigen hebben het
genoegen gehad
van zijn muzikaliteit te genieten tijdens een van de
muziekmiddagen in de buurt. Maar wellicht is Guus ook bekend via een eerder nummer van de Raadsheer, het themanummer over bewegen. Via de vraag: wat heeft je bewogen
om piano te gaan spelen, kwam hij in de schijnwerpers te
staan.
Maar, de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat het thema muziek een betere aanleiding is om met Guus nader kennis te
maken met zijn muzikaliteit dan het thema bewegen.
Het gesprek gaat over diverse facetten van het pianospel: de
start van het musiceren, solospelen, zangers begeleiden met
piano, favoriete componisten, pianotechniek, verandering
van smaak, pianospelen met een fysieke handicap en zo
meer.
Guus komt uit een muzikaal gezin. Zijn vader speelde viool
en zijn moeder bespeelde de piano. Hij zelf weet niet beter
dan dat er geregeld concerten werden gehouden in huize Onderwaater, concerten tussen de schuifdeuren. In een dergelijke muzikale omgeving ligt het voor de hand dat je op pianoles gaat en naar concerten gaat. Guus was een ijverige leerling en dankzij vele pianolessen tijdens de periode van de lagere school en de middelbare school was het niveau zodanig
gestegen, dat het conservatorium er wel in zat. Sterker nog:
Guus heeft met succes het toelatingsexamen voor het conservatorium gehaald. Zoals vaak moet ik hier een maar laten horen. Guus had ook een grote belangstelling voor geschiedenis
en het studentenleven in een universiteitsstad en die belangstelling heeft uiteindelijk de doorslag gegeven om geschiedenis te gaan studeren in Leiden.
Guus geeft aan ‘klassieke’ pianolessen te hebben gehad. Een
les bestond voor drie kwart deel uit techniek: het spelen van
drieklanken en toonladders, gevolgd door technische en melodische etudes en uiteindelijk kwam in het laatste kwart van
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de les nog het ‘echte’ werk aan bod, bestaande uit stukken
van de trits: Bach, Mozart-Beethoven-Schubert, SchumannBrahms en Ravel-Debussy. Bij de lessen stond het spelen
vanuit de schouders centraal. De gedachte daarbij is dat het
langdurig spelen zonder blessures mogelijk maakt. De muziek was inmiddels een belangrijk onderdeel in het leven van
Guus geworden en is dat altijd gebleven. In zijn studententijd
speelde hij kamermuziek met strijkers, en later na de studie
werd hij regelmatig gevraagd om in zijn werkomgeving voor
collega’s op te treden. Guus geeft aan dat hij daar erg van
geniet. Voor hem is zijn muzikaliteit echt een instrument om
met anderen contact te krijgen. Het ligt dan ook wel voor de
hand dat zijn belangstelling vooral ligt in het samen met anderen musiceren. Vooral het begeleiden van zangers en koren
is een kolfje naar zijn hand.
Guus geeft aan dat hij momenteel vooral geniet van Schubert.
Schubert heeft in zijn korte leven zoveel en zulke mooie en
ontroerende muziek gecomponeerd. En Schubert had natuurlijk ook veel belangstelling voor zang. Juist die combinatie
van piano en zang maakt Schubert tot een ideale componist.
Bijkomstigheid is dat Guus recent is begonnen met zanglessen.
Uiteraard ontbreekt Beethoven in het gesprek niet. Ik was onder de indruk van wat Guus vertelde. Er bestaat een film van
Yaron Zilberman, geheten A late quartet. De film gaat over
een Amerikaans strijkkwartet van vier personen. Het kwartet
is beroemd geworden en treedt veelvuldig op. Op zeker moment krijgt de cellist de ziekte van Parkinson. Er ontstaat een
crisis omdat het voortbestaan van het kwartet in het geding
is. Uiteindelijk blijkt ondanks de beperkingen het plezier in
het gezamenlijk musiceren niet verloren te zijn gegaan. Alles
speelt zich af tegen de achtergrond van een van de laatste
strijkkwartetten van Beethoven. De muziek omschrijft Guus
als troostrijk, troostrijk voor het kwartet maar vooral ook
voor hemzelf; helaas is hij ook zelf getroffen door de ziekte
van Parkinson.
Hoewel Guus behoorlijk last heeft van trillingen in zijn rechterhand, is hij gelukkig nog in staat piano te spelen. Concentratie op de beweging van de hand maakt dit nog mogelijk.
Zelfs het begeleiden van een koor behoort nog tot de mogelijkheden. Guus geniet er zichtbaar van.
Laten we hopen dat dit nog geruime tijd mogelijk blijft!
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Jong geleerd, oud gedaan
Momenteel zitten er maar liefst 7 jongere leerlingen uit de buurt op pianoles bij Marjan Bults in de Van Oldenbarneveltstraat.
En de allerjongste leerling ooit is haar kleindochter Ise, ten tijde van de foto nog geen 5 maanden oud. Janny van Nieuwkoop
zette ze allemaal op de foto.

20

De RAADSHEER nr. 2 – Juli 2015

MUZIEK

Spaanse muziek, dat ritme!
Hans Rohlof, Interview met Max Vermeij
Op zomeravonden horen voorbijgangers in de Van Oldenbarneveltstraat
vaak mooie pianoklanken uit het huis
boven de ingang van de LAG-garage
komen. De man achter die klanken,
Max Vermeij (48) benaderden wij om
hem vragen te stellen over zijn belevenis en zijn band met muziek. Max
woont daar met zijn vrouw Pien van
Venetiën, de dalmatiër Fien, en twee
katten, maar die zijn zo schuw dat ze
zich niet laten zien. Hun huis dat mooi
verbouwd is, is gezellig ingericht met
veel boeken. De voorkamer is bedoeld
voor de muziek. Fien de hond komt
even snuiven maar vindt het verder
prima, het bezoek.
Max vertelt dat hij een lange geschiedenis met muziek heeft. Als kind is hij
net als heel veel anderen begonnen met
blokfluit. Hij had niets met dat instrument, maar heeft er wel goed muziek
mee leren lezen. Zo rond zijn elfde is
hij pianoles gaan nemen, speelde op het
instrument dat bij zijn ouders stond, een
vrij kleine Schimmel. Hij vond de stukken die hij moest spelen echter niet
mooi, zodat hij ze pas ging spelen een
half uur vóór zijn les. Dus dacht de lerares dat hij het niet kon. Toen hij veertien was hoorde hij muziek van Eric Satie, die hij zo mooi vond dat hij weer
ging spelen. In Leiden tijdens zijn studie huurde hij soms een piano op het
LAK, en kreeg later de piano van zijn
ouders op zijn kamer. Na verhuizing
naar onze buurt stond de piano wegens
een verbouwing lang op zolder. Nadien
bleek de Schimmel toch te klein voor
hem. In 2011 kocht hij een nieuwe
Steinway, met een ingebouwd silent
systeem, zodat hij ook laat en eventueel
in de nacht kan spelen.
Max: ‘Wat jullie van me horen is de
muziek die ik echt goed ken, want anders speel ik het niet luid. Ik oefen altijd
eerst met het silent systeem. Als ik een
stuk goed ken, en het is overdag, dan
speel ik graag normaal zonder koptelefoon, want dan klinkt het toch mooier.’
De fraaie donkerzwarte piano heeft ook
een ingebouwd vochtsyteem.Max
speelt soms samen met Pien, die viool
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speelt. Pien: ‘ik zong vroeger, maar heb
vaak last van mijn stem. Mijn vioolspel
kan echter qua niveau niet tippen aan
het pianospel van Max. Ook hou ik
meer van barokmuziek, waar Max weer
niet van houdt.’
Max: ‘de muziek die ik momenteel het
liefst speel is van Spaanse componisten
zoals De Falla, Granados en Mompou.’Ook speelt hij graag Ravel, de
meest Spaans georiënteerde van de
Franse componisten. De Spaanse muziek spreekt hem aan vanwege het
ritme en vanwege de aparte toonladders.

Hij houdt van Spaanse films, waarin
trouwens vaak pianomuziek te horen is.
Via Youtube komt hij dan snel weer op
naam van de componist. Zo heeft hij
via de film ‘El Sur’ van Victor Ericede
muziek van Granados leren waarderen.
‘Spanje als cultuur vind ik geweldig,
maar het land trekt me niet zo. Veel te
warm.’
‘Natuurlijk speel ik ook wel Bach, das
Wohltemperierte Klavier. Mendelssohn zei immers dat je elke dag Bach
moest spelen. Ik doe echter geen moeite
om het hele stuk te leren spelen.
Ik ben geen liefhebber van Russische
muziek, waarom weet ik eigenlijk niet.
Beethoven en Chopin speelde ik rond
mijn 20e veel, maar nu niet meer. Ik heb
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niet de techniek om de moeilijke stukken te spelen. Ik wil echter geen les
meer nemen, omdat ik dan weer ga oefenen vlak voor een les! Ik modder dus
maar wat aan. Ook Satie heb ik verlaten, die periode heb ik gehad. ’
Ga je ook naar concerten?
‘Ja, ik ga wel eens naar pianisten luisteren. Zo ben ik een paar keer naar Valentina Lisitsa geweest, een Amerikaanse. Ze is de meest bekeken pianiste
op Youtube en ze speelt razendmoeilijke stukken van Liszt, zoals La Contrabandista. Ik kan niet eens volgen hoe
ze het precies speelt. Ook hou ik van
Alicia de Larrocha, die goed is in
Spaanse muziek. En van Azumi Nishizawa, een Japanse, die veel Spaanse
muziek speelt.’
Luister je ook veel naar cd’s?
‘Ja, zeker, in mijn auto. Ik vind het handig om muziek gespeeld door anderen
te horen. Maar je moet zelf natuurlijk
wel goed kijken hoe het in de partituur
staat. Soms wordt de muziek gewoon
verkeerd gespeeld, ontdek je dan. Gelukkig is alle bladmuziek tegenwoordig
makkelijk te downloaden van internet.
Maar er staan wel verschillende versies
op, met soms vreemde vingerzettingen.
Ook handig is dat er websites zijn waar
de muziek gerangschikt is op moeilijkheidsgraad. Bijvoorbeeld de sonates
van Beethoven of de nocturnes van
Chopin. Zo kun je kiezen wat je aankunt.’
Is er ook muziek waar je niet van
houdt?
‘Ik ben niet zo dol op Debussy, ik vind
zijn muziek vaak een klankenbrij. Enkel de Danseuses de Delphes van hem
vind ik mooi. Maar nog even: ken je
wel de bewerking van Stravinski’s Sacre du Printemps voor vier piano’s? Dat
is twee jaar geleden gespeeld tijdens
het Rusland-Nederland-jaar door twee
Russische en twee Nederlandse pianisten. Grandioos! De Sacre voor symfonie-orkest was mijn allereerste plaat en
dat vind ik nog steeds schitterende muziek.’

MUZIEK

Uw redacteuren en muziek
Jeroen Hiemstra: Vroeger ging ik veel
naar concerten, van megaconcerten in
stadions tot de kleinere zalen. Tegenwoordig eigenlijk niet meer, gezien de
drukte met drie kinderen. Voor mijn
werk heb ik nog wel regelmatig in het
Concertgebouw gefotografeerd bij
masterclasses van bekende musici, heel
mooi om mee te mogen maken. De
momenten van muziekbeleving zijn nu
hoofdzakelijk beperkt tot in de auto, het
volume op hoog en een iPod aangesloten met meer dan 25,000 tracks (kijk bij
het kopen van een auto altijd of er een
goede geluidsinstallatie inzit, dat geeft
m.i. heel wat meer rijplezier!).
Janny van Nieuwkoop: Van jongs af
aan mee naar de kerk en vanaf dat je lezen kon de psalmen en gezangen meezingen en in het kerkkoor andere stichtelijke liederen. Op de lagere school
blokfluitles, tijdens het gymnasium orgelles (harmonium) en tijdens de studie
en de eerste werkjaren les op elektronisch orgel met 2 manualen en een heel
voetpedaal. Schoolconcerten van het
Residentie Orkest met hedendaagse
muziek en tekst en uitleg van dirigent
Willem van Otterloo. Maar vooral: zingen. Zowel in een dubbelkwartet als in
het Leiderdorps Kamerkoor en het 100
man/vrouw tellende Residentie Bachkoor. Geweldige tournees mogen meemaken, prachtige concerten gegeven,
zoals de Hohe Messe in de Pieterskerk,
tig keer de Johannes Passion en vele
malen de Mattheus, maar ook Liebesliederwalzer van Brahms, het Stabat
Mater van Szymanowski, het Requiem
van Verdi en vele, vele cantatediensten
in de Kloosterkerk in Den Haag. Te
veel om op te noemen. Tegenwoordig
ben ik passief liefhebber, want eerlijk
gezegd kan ik niet tegen het niveau van
de meeste ouderenkoren. En trouwens,
daar ben ik nog veel te jong voor…….
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Hans Rohlof : Muziek is erg belangrijk
voor me. Ik ben zanger, zing elke week
in het Leids Kamerkoor, tenor. Wij treden regelmatig op en we zijn in juni ook
naar een festival In Finland geweest.
Onze dirigent, Rozemarijn Kalis, zoekt
vaak onbekende muziek op voor het
koor. Zo zingen we momenteel veel
moderne Scandinavische koormuziek,
zoals van Geljo, Sibelius en Kostiainen.
Ik heb ook nog privé-zangles, zing dan
graag Schubert-liederen, maar ook modernere Amerikaanse muziek. Ik ben
namelijk ook een jazzliefhebber, en ga
zeker elk jaar naar het Northsea Jazz
Festival. Vroeger heb ik zelf ook wel
wat jazz gezongen. Met mijn vrouw en
mijn kinderen heb ik ook een abonnement op de moderne serie van het Concertgebouworkest. Geweldig! Nieuwe
klanken, en de kaartjes voor deze serie
en zo’n wereldberoemd orkest zijn niet
eens duur. Van popmuziek ben ik niet
echt meer een liefhebber, maar ik ben
wel met Paulina naar Leonard Cohen
en Paul Simon geweest de laatste jaren,
ook omdat zij zo’n geweldige fan van
hen is. Mijn cd-collectie is wel die van
een veelvraat, van Cubaanse muziek,
Rolling Stones en tango tot barok en renaissance.
Ton Staphorst: Ik heb bijzonder genoten van de opera Dido and Aeneas van
Purcell, uitgevoerd door de Haarlemse
operagroep The Fat Lady. De uit 1688
daterende muziek is geweldig. Maar de
eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik
nog meer heb genoten van de choreografie. Hoewel het om een drama gaat,
kan ik nog steeds lachen om de vertolking van de Tovenares en de heksen die
door intriges een happy end wisten te
voorkomen.
(Dat Ton piano speelt, ook quatre
mains, vermeldt hij niet, maar het is
echt waar. Red.)
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Annet van der Velden: Ik hou van
heel veel verschillende muziekstijlen.
Klassieke muziek vind ik vaak prachtig
en ik geniet dan ook van muziek via de
computer (Spotify) of telefoon. En het
jaarlijkse hoogtepunt van de klassieke
muziek is de Mattheus Passion in de
Pieterskerk op Goede Vrijdag.
Ook Nederlandse muziek vind ik heerlijk. Vorig jaar bezocht ik een concert
van Boudewijn de Groot, mijn jeugdherinnering, maar ook zag ik Marco
Borsato in de Ziggo Dome. Allebei
prachtig. Het verbaasde mij dat ik na 35
jaar de teksten van de liedjes van Boudewijn de Groot nog moeiteloos mee
kon zingen. Zelfs het liedje dat ik niet
helemaal begreep kende ik nog uit mijn
hoofd. In ‘De eeuwige soldaat’ zingt
Boudewijn ‘Hij is 30 jaar of meer en hij
is nog maar 17’. Ik heb het eindeloos
gespeeld en me afgevraagd hoe dat nou
kon, 30 jaar oud zijn en 17 op hetzelfde
moment? Van Marco Borsato ken ik
helemaal niet veel songteksten, toch
vond ik dat concert ook geweldig.
Met 3 kinderen klinkt er in huis eigenlijk constant muziek en ik moet zeggen
dat ik de muzieksmaak van mijn kinderen ook kan waarderen. Beyoncé,
Kygo ook heel goed.
En dan heb ik ook nog een piano. In
drukke tijden speel ik nauwelijks, maar
nu het rustiger wordt wel weer. En ook
als ik zelf musiceer hou ik van klassieke en pop-muziek.

MUZIEK

Lustrum-buurtfeest
Thema:
‘De Raadsherenbuurt, daar zit muziek in’
Gijsbert van Es, Fagelstraat
Elke vijf jaar is het groot feest in onze buurt.
ste

Dit jaar vieren we met z’n allen onze 90 verjaardag.
(De eerste bewoners kwamen in 1925 in onze buurt wonen.)
Mis het niet, vier het mee, op zaterdagmiddag en -avond 5 september!
Met:
 Muzikale en creatieve workshops tussen 15 en 17 uur. Geef je op (via een flyer die later apart zal worden bezorgd) voor:





Afrikaans trommelen (djembé)
Tango dansen
Streetdance/videoclip maken
Zingen in het lustrum-buurtkoor dat die middag oefent onder leiding
van een professionele dirigent, begeleid door een lustrum-buurtband
 Voor ouderen is er die middag een ‘High Tea’ met stemmige muziek
 Voor de kleinste kinderen zal er in de buurt een crèche zijn, zodat ouders
aan de workshops kunnen meedoen
 Eten & drinken tussen 17 en 19 uur.
Motto: ‘Heel de Raadsherenbuurt bak en braait’ – we houden een wedstrijd voor:
 ‘de lekkerste (hartige en zoete) taarten’ en
 ‘de smakelijkste barbecue-spiezen’. Bakkers en braaiers kunnen zich ook
opgeven via de aparte flyer die nog volgt.
Intussen zijn er allerlei activiteiten voor kinderen: knutselen, schminken, sport & spel.
En ook voor hen: een ‘workshop moppen tappen’.
 Bonte Avond tussen 19.00 en 20.30 uur, met:
 Optreden van een Kinderband
 Optredens van alle dansers, zangers en trommelaars die ’s middags in
de workshops hebben geoefend
 Aansluitend Dansfeest! (tot 22 uur buiten, daarna binnen in het Tennisclubhuis).
Er komt een speciale foto-app, zodat iedereen straks de feestfoto’s kan delen; en om deze zomer alvast ‘muzikale foto’s’ vanaf
de diverse vakantieadressen te plaatsen. Ook daarover meer op de flyer.
En , o ja, uiteraard slaan we de traditionele Raadsherenloop niet over; die begint ’s middags om 13 uur.
Volg de voorbereidingen van het Lustrumfeest op www.raadsherenbuurt.nl.

23

De RAADSHEER nr. 2 – Juli 2015

MUZIEK

Raadsherenbuurtliederen
De Raadsherenbuurt

Raadsherenbuurtlied

Gerard Schelvis, Fagelstraat

Gerard Schelvis, Fagelstraat

Melodie: When Johnny comes marching home

Melodie: Merck toch hoe sterck

't Hoort bij Leiden maar ligt dichterbij Oegstgeest.
In 't Leidse is 't altijd al wat apart geweest.
Geen geglibber, steedse heftigheid,
en geen Oegstgeester deftigheid.
Maar waarom hou 'k van de Raadherenbuurt 't meest?

Bij de stad Leiden hoort vrij lang een wijk waar het gewoon
een genot is om te wonen.
Wie er woont, waant zich koning gelijk. Om al het talloze
goede en al het schone.
Wie kent niet de Raadsherenbuurt, ’t Heerlijk hof van Leiden,
Waar de eendracht heerst en bestuurt, ieder jaargetijde.
Leidse Hout, zo vertrouwd, met zijn zonneweide.
Rozenplein, beetje klein, fijnste plein van Leiden.

't Ligt gerief'lijk aan het groene Leidse Woud.
De rust gelijkt heel sterk op die van Aerdenhout.
Maar de mensen zijn er niet bedaagd.
(of wel?, heb ik mij soms afgevraagd,
maar ik gun ons graag de benefit of the doubt).
't Zouden dus de buren wel eens kunnen zijn,
't Rozenpleintje 's zomers in de maneschijn,
de natuur, de ligging, het klimaat,
voor Wolkers is het de Fagelstraat.
Maar waarom woont toch die Raadsherenbuurt zo fijn?
Is 't de hutspot op het 3 oktoberfeest?
Misschien een vreemde voorkeur die niet gauw geneest?
De Heren en hun historie soms?
Of duldt deze liefde geen waaroms,
Nou, dan hou 'k domweg van de Raadsherenbuurt 't meest!
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Kijk eens hoe rijk deze wijk is aan groen, hoort hoe de mees
en de merel voluit kwinkeleren.
Hoort wat de meeuw en de torenkraai doen, om met geschreeuw de muziek te moderniseren.
Wie kent al die raadsheren niet, die illust're heren,
Die de jonge republiek hielpen te regeren?
Deze buurt leert vol vuur iets van hun historie.
Elke straat ondergaat nog hun glans en glorie.
Juni, september, december en maart, heel het jaar door valt er
veel te genieten.
En als de buurt of de buurtclub verjaart zie je de jeugd al van
vreugd' van kleur verschieten.
Wat een heerlijk Leids paradijs, heerlijk hof van Leiden.
Wie er woont wordt zingenderwijs ietwat onbescheiden.
Tot besluit, minder luid, klinkt van Raadsheerzijde:
noord, oost, west, best getest, fijnste wijk van Leiden.
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Koningsdag
Onze buurtfotograaf Jeroen Hiemstra maakte tijdens de zonnige Koningsdag een fotoreportage
bij het Rozenpleintje, dat we misschien zo langzamerhand maar beter het Prunuspleintje
kunnen noemen.

25

De RAADSHEER nr. 2 – Juli 2015

BUURTGENOTEN

De aardbevingen in Nepal
Familie Bergmeijer, Johan de Wittstraat
Annet van der Velden schrijft: “Nu een jaar geleden interviewde ik de familie Bergmeijer die in Nepal geweest waren. Inmiddels zijn daar nu vreselijke aardbevingen geweest. Ik vroeg ze ernaar. Hieronder een verslag met tevens de vraag naar een bijdrage voor het weeshuis”.
Namasté beste buurtgenoten,
De vreselijke gevolgen van de grote aardbevingen en talloze naschokken in Nepal sinds zaterdag 25 april j.l. houden ons nog steeds erg bezig. De enorme schade en het grote verdriet van wat is gebeurd en wat
gaat komen, is onvoorstelbaar. Nadat wij in augustus 2013 en maart
2014 met z'n vieren als gezin hebben kunnen helpen met de dagelijkse
gang van zaken in Children's Home, een weeshuis met 50 kinderen
gelegen in de Kathmandu Vallei, zijn wij ook heel erg van Nepal gaan
houden.
Wij hebben regelmatig mail-contact met Children's Home en dus zijn
wij redelijk op de hoogte van de situatie ter plekke. De kinderen, waarvan inmiddels 18 babies, en de verzorgsters, hebben 5 dagen in een net
aangebouwde kippenstal gebivakkeerd. Inmiddels is iedereen weer terug in het licht beschadigde weeshuis, nog steeds doodsbang, maar ook dankbaar dat er alleen materiële schade is.
Children's Home zet zich enorm in om buurtgenoten die ernstig getroffen
zijn, te helpen. Zo zijn er 22 kinderen uit een ander -zwaar beschadigd- weeshuis tijdelijk opgenomen. Tevens is veel extra hulp en inzet voor de inwoners
van het zo authentieke arme naburige dorpje Kokhana. Hier is de schade van
de aardbeving groot, en leeft een gedeelte van de bevolking in tenten. Daarnaast worden meer dan 200 kinderen in de leeftijd tot 5 jaar voorzien van o.a.
melkpoeder, luiers en voeding.
Het kan niet anders, dan dat wij ook zoveel mogelijk willen helpen !
Daarom zijn wij een inzamelingsactie gestart voor Children's Home, zodat
wij haar activiteiten, om andere slachtoffers te helpen, kunnen ondersteunen!! Speciaal hiervoor hebben wij een rekening geopend, dus als ook u
mee wilt helpen, dan kunt u uw donatie geven op het volgende rekeningnr: NL42 RABO 0303483199
t.n.v. Y. Bergmeijer ovv " Childrens Home"
DHANYBHAD (dank je wel) voor jullie bijdrage! En natuurlijk houden we
jullie op de hoogte!!
Voor wie meer informatie wil, ons e-mailadres is: y.bergmeijer@xs4all.nl
Zeer hartelijke groeten, Marc, Yvonne, Carlien en Saskia Bergmeijer.
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Open Monumenten Dagen /
Osgerweekend 2015
Peter Jansen, Johan de Wittstraat
Op 12 en 13 september 2015 vinden de Open Monumenten Dagen plaats, in Oegstgeest gecombineerd met het Osgerweekend.
Cultuurhuis de Paulus presenteert deze dagen een boeiend en aantrekkelijk programma, waarbij iedereen van harte welkom is.
Rijksmonument De Pauluskerk is dan van binnen en van buiten goed te bekijken!
Het thema dit jaar is Kunst&Ambacht. Het cultuurhuis geeft daar invulling aan door te laten zien dat uit het ambacht prachtige
kunst kan ontstaan.
De deuren gaan zaterdag 12 september om 12.00 uur open en tot 17.00 uur kunnen bezoekers meerdere presentaties zien.
Ieder uur is er een uitvoerige presentatie over het gebouw en de architectuur. Telkens wordt de presentatie afgesloten met een
rondleiding door het gebouw.
Daarnaast wordt een presentatie gegeven over ontwerpen, maken en restaureren van glas-in-lood. Aan de zijgevels van de
Pauluskerk bevinden zich in totaal 14 hoge glas-in-loodramen, geïnspireerd op de zendingsreizen van de apostel Paulus.
Ook is te zien, hoe de uurwerken van de torenklokken in elkaar zitten en wat het betekent om deze uurwerken de juiste tijd te
laten aangeven op de klokken aan de torengevels.
Ook andere ambachtelijke kunsten als houtdruk en sieraden maken zijn deze middag te bewonderen.
Avondvoorstelling op zaterdag 12 september met zang, dans en poëzie.
Een sprankelende avond met tweemaal drie optredens:
- Dansparen van dansschool Libertango laten zien wat tangodansen is.
- Dichter Gerrit Vennema draagt voor uit eigen werk.
- Chansonnier Roland Guy zingt Franse chansons met Peter Jansen aan de vleugel.
Tijdens de pauze en na afloop is er alle ruimte voor bij- en napraten, met een hapje en een drankje.
Deze voorstelling is gratis en wordt aangeboden door het bestuur van de stichting Pauluskerk Oegstgeest. Toegangsbewijzen
kunt u krijgen tijdig verkrijgen via de website van het cultuurhuis: www.cultuurhuisdepaulus.nl
Lecture concert op zondagmiddag 13 september.
Om 16.00 uur begint een lecture concert, waarin Frans Ruth aan de piano alles vertelt over werk en leven van de in Oegstgeest
geboren pianist en componist Leaner Schleger, met medewerking van sopraan Sofia Livotov. Ook deze voorstelling is gratis en
wordt georganiseerd door Musaix. Toegangsbewijzen kunt u tijdig aanvragen via tickets@musaix.org
Meer informatie over de Open Monumenten Dagen/Osgerweekend vindt u in het programmaboekje van deze dagen, dat tegen
die tijd breed wordt verspreid, in de lokale media en uiteraard op de website van het cultuurhuis: www.cultuurhuisdepaulus.nl

OPROEP
Vanuit de algemene ledenvergadering kwam de vraag van een betrokken buurtbewoner
of er wellicht een (mantelzorg)centrale in de Raadsherenbuurt opgericht kan worden. Er
zijn vast buurtbewoners die wat hulp kunnen gebruiken met bijvoorbeeld koken of wassen. Maar er valt ook te denken aan gezelschap bij activiteiten of iemand die in geval van
nood bereikbaar is.
Er zijn (landelijk) al tal van initiatieven op dit gebied, interactieve websites kunnen daarbij
helpen. Wie wil er helpen zo’n mantelzorgnetwerk op te zetten? Het gaat in eerste instantie om
een klein onderzoek naar behoeftes in de buurt en het selecteren van een website.
Graag aanmelden bij Dorien Gruppelaar: dgruppelaar@hotmail.com
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Ik ben tégen gratis parkeren
Gijsbert van Es, Fagelstraat

Wat vinden wij van de plannen voor betaald parkeren in onze wijk? Dat was één van de agendapunten bij de jaarvergadering
van onze buurtvereniging. Ik heb daar wel een mening over, maar op de vergadering heb ik mijn mond gehouden. Mijn opvatting
is namelijk niet realistisch, onhaalbaar, luchtfietserij – en daarmee is die ‘t niet waard om nader te bespreken.
Maar toen ik vanochtend op m’n fiets de Fagelstraat binnenreed, viel me iets op. Wat stonden er op dat moment weinig auto’s
in de straat! En wat is de straat dan mooi! Ik heb er meteen een foto van gemaakt.
Deze tamelijk ‘blikloze aanblik’ inspireerde me om toch maar mijn mening te geven – zomaar, als gedachte-experiment.
Als volgt:
1.
2.

3.

4.

5.
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Auto’s zijn lelijk, vooral als ze stil staan. Ze ontsieren de publieke ruimte. Ze werken rommelige, onoverzichtelijke
straten in de hand. Ze ontnemen kinderen hun broodnodige ruimte om veilig buiten te spelen.
De publieke ruimte is van ons allemaal – van alle burgers, of ze nu nul of tien auto’s hebben, dat maakt niet uit. Dat
autobezitters zomaar gratis hun auto in de publieke ruimte mogen neerzetten, is weliswaar een verworven recht, maar
het is ook een beetje raar. Een winkelier hoeft maar een simpel reclamebord op z’n stoep te zetten, of hup, hij/zij moet
al ‘precario-rechten’ betalen. Als je een boom in je eigen tuin wilt omzagen, moet je een vergunning aanvragen en
daarvoor ‘leges’ betalen. En auto’s zouden zomaar overal gratis moeten kunnen staan? Dat is inconsequent, niet vanzelfsprekend, in het licht van andere overheidsregels.
Ben ik helder, tot zover? Ik vraag het even, want nu wordt het een beetje ingewikkeld. Ik ben namelijk ook tégen het
invoeren van betaald parkeren in onze buurt, omdat ik het instellen van parkeerzones een daad van willekeur vind.
Waarom zou je wel moeten betalen op de ene plek en niet op een andere? Ondernemers/winkeliers protesteren terecht:
dat is concurrentievervalsing ten opzichte van gebieden waar je gratis je auto mag neerzetten.
Hoe lossen we dit op? Ik had gedacht: door betaald parkeren in te voeren voor álle auto’s in héél Nederland. Het is
simpel te regelen. Verhoog de wegenbelasting en noem die voortaan: reis- en parkeerbelasting. Wil je je auto op straat
in je eigen buurt neerzetten? Prima – dat kost u dan 50 euro per vierkante meter straatoppervlak per jaar; sticker op je
voorruit als je keurig betaalt hebt. En parkeren op een andere plek? Geen probleem, dat kost u dan 2 euro per uur, voor
maximaal een dagdeel van zes uur. En: on-line afrekenen door twee gegevens in te voeren: uw kenteken en de postcode
van de plek waar u staat (via een app is dat volautomatisch te regelen, met één swipe op de smartphone). Plus: auto’s
neerzetten in parkeergarages is goedkoper dan op straat parkeren – je mag zelf kiezen; zo laat je het ‘prijsmechanisme’
z’n werk doen.
Samengevat: ik ben dus zowel tegen grátis parkeren in het algemeen als tegen betááld parkeren in onze wijk. Inderdaad,
lastig standpunt. Vergeet ’t maar, het is niet aan de orde. Maar een beetje nadenken over verworven rechten en die niet
zomaar als vanzelfsprekend verdedigen kan nooit kwaad – toch?
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Kunst in de Kamer
Yvonne Slijkhuis, Johan de Wittstraat
KidK is terug van weggeweest. Op zondagmiddag 29 november zijn we van plan om de draad weer op te nemen en deze activiteit opnieuw te organiseren.
Daarvoor hebben we de creatieve inzet van de bewoners van de Raadsherenbuurt nodig.
Een locatie hebben we al, want het is de bedoeling dat iemand de huiskamer ter beschikking stelt. Dat zal deze keer in de Johan de Wittstraat 11 zijn bij de familie Mooi. Waarvoor hartelijk dank.
Maar daarmee zijn we er natuurlijk nog niet. Want we hebben wel een Kamer, maar nog niet de Kunst. Die moet ook uit de
buurt komen.
Hierbij een oproep aan onze buurtgenoten om zich aan te melden.
Kun je zingen of muziek maken, alleen of met meerdere mensen?
Kun je dichten, rijmen of een mooi verhaal vertellen of voorlezen?
Of heb je misschien een andere kunstvorm die geschikt kan zijn voor zo'n bijeenkomst?
Het zou ook leuk zijn als er kinderen mee zouden doen. Kunst is voor elke leeftijd!
Er is een piano beschikbaar.
De bijeenkomst kan alleen doorgaan als de bewoners van de Raadsherenbuurt zich aanmelden.
Dus: meld je aan! Dan wordt het vast een succesvolle middag.
Doe je mee? Of heb je nog vragen?
Neem dan contact op met : Yvonne Slijkhuis, Johan de Wittstraat 20
y.slijkhuis@gmail.com , telefoon: 5175855

Oud en Nieuw
Nee, het is nog lang geen 31 december, we zitten net middenin 2015. Maar toch is het feest, want er hebben zich 3 buurtgenoten
gemeld om voortaan mee te werken aan de opbouw en het bezorgen van de Raadsheer!
Anne Sanderink, Van Oldenbarneveltstraat 40, gaat de redactie versterken. Zij is de moeder van Timo van Luyn, die alweer een
heel poosje meehelpt met de bezorging. Van harte welkom, Anne!
Daniël en Bastiaan Tan, eveneens uit de Van Oldenbarneveltstraat, hebben dat al langer gedaan. Daniël is dit jaar geslaagd voor
het eindexamen gymnasium en gaat biomedische wetenschappen studeren. En Bastiaan heeft het nu op school ook druk, dus zij
gaan allebei met “bezorgerspensioen”. Wel zullen ze met deze zomereditie hun opvolgers nog inwerken in de geheime plekjes
van de buurt. Heel hartelijk dank voor jullie trouwe inzet (en die van jullie moeder) en veel succes met studie en school!
Dan hebben zich wederom 2 jongelui gemeld om te gaan bezorgen.
Vanaf heden gaan broer en zus Cédric en Bodil Leijenaar, alweer uit
de Van Oldenbarneveltstraat, samen met Timo, alle meer dan 300
adressen af om onze buurtkrant in de bus te doen. Actieve jongelui,
want ze hebben ook als eersten de juiste oplossing van de zoekfoto
ingestuurd. Heel fijn, dat jullie dit willen doen, bedankt namens alle
lezers!
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Wist U dat ...
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…Roby de eerste van KNGF Geleidehonden is, die
met de opbrengst van kunststof deksels en dopjes
haar opleiding heeft genoten? En dat premier Mark
Rutte haar op het ministerie van Algemene Zaken begin februari aan haar blinde nieuwe eigenaresse heeft
overgedragen? Dat u nog steeds dopjes kunt brengen
naar Jottem, Louise de Colignylaan 29, Oegstgeest?
Ook de dopjes van uw Colaflessen etc. daarbij mogen? U toch uw statiegeld krijgt als u de fles zonder
dopje in de automaat schuift? De fabrikant waarschijnlijk heel blij is, dat hij het harde en het zachte
plastic niet hoeft te scheiden?



…er dit jaar heel veel vlaggen uitgingen in en om de
straat van uw eindredacteur? Alleen al in de Van Oldenbarneveltstraat 5, in de Fagelstraat 3 en in de Van
Slingelandtstraat tenminste 1. De scope van de redactie ging ditmaal helaas niet verder. Maar zij wenst alle
geslaagden en hun ouders, begeleiders en docenten
van harte proficiat!



…de gemeente Leiden ter bestrijding van zwerfafval
een proef is begonnen met “Afvaleilanden in stadsparken”? Maar dat gek genoeg onze Leidse Hout daar
niet bij blijkt te behoren? Terwijl het daar inmiddels
-de zomer is begonnen- weer elke dag vol ligt met afval? Nee, niet van Summerjazz of Werfpop, maar van
barbecues en drinkgelagen? Het misschien helpt wanneer alle Raadsherenbuurtbewoners op het contactformulier van de gemeente daarover vragen en klagen?

…Gijsbert van Es uit de Fagelstraat medio april de
laatste aflevering van zijn rubriek “De derde helft” in
de NRC publiceerde? De series “Het laatste woord”
en “Het nabestaan” gingen daaraan vooraf. Gijsbert
is voor een jaar met iets anders doende. En natuurlijk
is hij wederom de leidende figuur bij het lustrumfeest!
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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
Cédric en Bodil Leijenaar, Timo van
Luyn, Van Oldenbarneveltstraat



Oplage:

325 exemplaren



Redactie

redactieraadsheer@hotmail.nl



Jeroen Hiemstra

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



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





Anne Sanderink

V. Oldenbarneveltstr. 40, tel. 301 5157





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



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









Erwin Duurland

Karlijn Broekhuizen

Ritsaert Mulderije

Webmaster
Warmonderweg 7, tel. 512 4838
webmasterraadsherenbuurt@live.nl



Johan de Wittstraat 23, tel 5156795


Website
Karlijn Broekhuizen

www.raadsherenbuurt.nl
webmaster: zie onder Bestuur

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

»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.
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