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Na een uitzonderlijk warme oktober en een uitzonderlijk
koude november beleven we nu de donkere dagen voor
Kerst. ’s Morgens direct de lichtjes aan en al vroeg in de
middag weer. In veel huiskamers staan fraai opgetuigde
kerstbomen en hangen er stralende sterren voor het raam.
En ik krijg de indruk, dat er dit jaar meer buitenversieringen zijn aangebracht in de voortuinen of langs de balkons
dan voorheen. Niet overdadig gelukkig, anders verandert
Kerstmis in een kermis.

VAN

Na 15 keer, dat betekent bijna 4 jaar, een op het thema geente tekening voor de voorzijde van onze buurtkrant te hebben geleverd, heeft Pleun Broekhuizen aangegeven, dat ze
ermee moet stoppen; haar tijd moet ze nu aan huiswerk besteden. Pleun “vond het leuk om voor de raadsheer te tekenen”. Ditmaal dus de laatste. Pleun: namens alle lezers
reuze bedankt!
Er is al een opvolger gevonden. Wie? Dat blijft nog even
een verrassing!
Ditmaal is het thema: Eten. Dat heeft een aantal leuke verhalen en tongstrelende recepten opgeleverd, afkomstig uit
allerlei delen van de wereld. Maar ook de tuin als voedselbron, allerlei , vaak streekgebonden tradities, potten en pannen en een “sprokkelfornuisje” en de column natuurlijk. Ga
maar gauw smullen!
Daarnaast zijn er zeer lezenswaardige artikelen over de
plannen rond het busstation en een artikel met oproep aangaande de verduurzaming van onze huizen.
Dat sluit mooi aan bij het thema van de Raadsheer voorjaar
2017: Een duurzame buurt. Met veel nieuws van de recent
opgerichte werkgroep en hopelijk veel resultaten van bovengenoemde oproep.
Als u zelf daaraan wilt bijdragen, dan juichen wij dat van
harte toe! U kunt alles over dit onderwerp sturen naar:
redactieraadsheer@hotmail.nl
Namens de redactie wens
ik alle lezers graag mooie
lichte Kerstdagen toe, een
spetterend uiteinde van
het oude jaar en een stralend begin van 2017.
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»DE RAADSHEER« in kleur?
Op papier is dat helaas onbetaalbaar.
Maar in de online versie via www.raadsherenbuurt.nl zijn wel
alle foto’s in kleur. Alle Raadsheren vanaf december 2007
kunt u daar vinden en nog eens nalezen.
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VAN HET BESTUUR

Eten verbindt
Karlijn Broekhuizen
Laatst was ik op het congres ‘Verbinding in de Samenleving’ van het ministerie van SZW; over hoe we nu een
beetje aardiger kunnen doen tegen elkaar in Nederland. De
opzet was een grote keuken, waarin alle deelnemers met elkaar een maaltijd klaarmaakten en onderwijl met elkaar
spraken over de grote zaken des levens. Het idee: eten verbindt mensen. Het werkte, want het eindresultaat was een
heerlijke en grote pan paella die aan het eind van de dag
verdeeld en opgegeten werd.
Dat eten voor verbinding zorgt, weten wij in de Raadsherenbuurt al lang. Niet voor niets is de hutspotmaaltijd op
3 oktober al jaren een van de best bezochte activiteiten in
de buurt. Maar ook de jaarlijkse zomerbarbecue en het lustrumdiner - wat toch met recht het culinaire hoogtepunt van
de afgelopen jaren genoemd kan worden - zijn momenten
dat er onder het eten de laatste buurtverhalen- en nieuwtjes
uitgewisseld werden.
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Mooi was de première van het walking dinner in de Fagelstraat. Steegbewoners hopten van huis naar huis waar ze
steeds een onderdeel van de maaltijd voorgeschoteld kregen. Jaloers keken de andere straten toe. Een oproep dus:
Johan de Wittstraat, Warmonderweg, Van Oldenbarneveltstraat: verenigt u! Nadat de eerste kerstkilo’s er in januari
weer afgesport zijn, vragen we u om deze oproep ter harte
te nemen en feestelijk bij elkaar over de vloer te komen. De
Raadsherenbuurt verbindt zich natuurlijk vanzelf wel, maar
dit is toch een fijne kers op de taart.
Het bestuur van de Raadsherenbuurt wenst u fijne
feestdagen en alvast alle goeds voor 2017.
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Ketting-Interview
Sytske Feenstra,
Rijnsburgerweg
1. Wanneer en waarom ben je in
de Raadsherenbuurt komen wonen ?
Vanwege werk ben ik in 1997 in Leiden komen wonen.
Ik ben opgegroeid in Friesland, heb pedagogiek gestudeerd in Groningen. Mijn eerste baan was in Rotterdam
en daar woonden mijn man Jan Kroes en ik ook. In 1997
kreeg ik een baan als directielid van de schoolbegeleidingsdienst in Leiden, Jan kreeg vervolgens een baan in
Amsterdam. We hebben toen alle plaatsen bekeken tussen Amsterdam en Leiden, en kozen voor Leiden. We begonnen met kijken naar nieuwbouwhuizen, maar vielen
voor de Raadsherenbuurt. We hebben eerst een bod gedaan op een huis aan de Warmonderweg, maar zijn vervolgens terecht gekomen in de Fagelstraat. Samen met
onze oudste dochter Amarins (nu 21) zijn we daar komen
wonen. Mirjam Jochemsen uit het vorige ketting-interview ken ik sindsdien als buurvrouw. Ons gezin breidde
uit met Femke (nu 18) en Jornt (15). Het huis aan de Fagelstraat werd te klein, maar het beviel ons zo goed in
deze buurt, dat we in 2003 verhuisd zijn naar de Rijnsburgerweg. Onze kinderen hebben op de Krullevaar gezeten, daarna op de Woutertje Pieterse en verder hebben
we allemaal getennist bij de Leidse Hout. Jan en ik trouwens nog steeds met heel veel plezier.
2. Wat is het mooiste originele detail in je huis ?
Ons huis is van 1910. Het heeft
mooie hoge plafonds met ornamenten, de kamers en suite met
glas in lood ramen, maar het
meest speciaal zijn twee reliëfs
aan de muren in de hal. Eén afbeelding van een man en één van
een vrouw, een met gips gestuukt
reliëf. Op ons rijtje zijn er meer
van deze reliëfs bewaard gebleven.

4. Als de Raadsherenbuurt € 50.000 zou krijgen om de
buurt te verbeteren of te verfraaien, hoe zou jij dat
dan doen ?

Ik stel voor zonnepanelen op de grote daken te plaatsen (scholen en de platte daken van de huizenblokken) om daarmee de hele wijk van energie te voorzien.
5. Hoe ga je naar je werk en hoe lang doe je daar over ?
Sinds twee jaar werk ik in Heemstede, daar staat het bestuurskantoor van Jong Leren, stichting voor confessioneel onderwijs met scholen van Aalsmeer tot Zandvoort.
Ik ben lid van het college van bestuur van Jong Leren.
Meestal ga ik met de auto, vanwege files rijd ik vaak via
de duinen, stabiel veertig minuten ben ik dan onderweg.
6. Wanneer en hoe heb je voor het laatst gebruik gemaakt van wat Leiden aan cultuur te bieden heeft ?
Afgelopen vrijdag (2 december, red.) was ik bij cabaretier
Thijs van der Meebrug. Muziek, toneel en cabaret doe ik
zeker vier, vijf keer per jaar. Verder ga ik regelmatig naar
filmhuisfilms.
7. Welke krant lees je, op welk moment van de dag en
hoe lang doe je daar over ?
Aan de ontbijttafel de Volkskrant, kwartiertje per dag. Op
zaterdag lang en uitgebreid met een lekkere espresso erbij. Verder volg ik het nieuws vooral via internet.
8. Wat komt spontaan bij je op als je het thema ( Eten)
van deze Raadsheer leest ?
Ik heb een dubbele relatie met eten. Het liefst wil ik zo
gezond mogelijk eten, maar met name hartige verleidingen kan ik moeilijk weerstaan. Ik kan enorm genieten van
koken, mits ik er tijd voor heb.
9. Welke vraag zou je zelf willen stellen ? En natuurlijk
willen we ook je antwoord graag vernemen.
Over deze vraag heb ik lang nagedacht. Wat wil je later
worden als je groot bent, vind ik altijd een mooie vraag,
vooral om aan volwassenen te stellen. Spontaan komt
nog een andere vraag op: welk boek heeft je geïnspireerd
de laatste tijd? Voor mij is dat Griet op de Beeck, Kom
hier dat ik u kus.
Prachtig geschreven, en het gaat over de enorme impact
die je jeugd op je leven heeft.

3. Wat is je favoriete buurtactiviteit ?
In de eerste jaren vooral de hutspotmaaltijd, die ongeveer
voor ons huis plaatsvond. Ik was opgegroeid in Balk, een 10. Wie mag de volgende vragenlijst beantwoorden en
waarom heb je haar / hem gekozen ?
dorp in Friesland. Ik ervaar de Raadsherenbuurt als een
Mijn buurvrouw Nelleke Burger. Ik ben heel blij met haar
dorpsgemeenschap in een stedelijke omgeving. The best
als buur en vind haar een inspirerend mens. Ze woont hier
of both worlds, wat mij betreft.
al heel lang, veel mensen kennen haar omdat ze vroeger
De buurtfeesten, kunst in de kamer, en de koningsdageen peuteropvang aan huis had; verder wonen haar kinborrel, allemaal leuk.
deren in de buurt en zit een aantal van haar kleinkinderen
Het initiatief van een aantal buurtbewoners om een
op de Leidse Houtschool.
nieuwjaarsfeest te houden in het clubgebouw van De
Leidse Hout, is misschien nu wel mijn favoriet.
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OUD PAPIER ACTIE (OPA)
Plaatsen
donderdag 5 jan
donderdag 2 feb
donderdag 2 maart
donderdag 6 apr

2017
2017
2017
2017

Ophalen
maandag 9 jan
maandag 6 feb
maandag 6 maart
maandag 10 apr

2017
2017
2017
2017

Noteer deze data alvast op uw nieuwe kalender of in uw
smartphone. Elke kilo draagt bij aan een goed doel, dat
tijdens de algemene ledenvergadering door de aanwezigen
wordt gekozen uit de ingediende nominaties. Wellicht een
aanleiding om die ALV ook eens te bezoeken! U krijgt het
convocaat te zijner tijd in de bus.

Jottem is verhuisd
U brengt toch nog steeds de plastic dopjes van frisdrankflessen, zuivelproducten, tandpasta, wasmiddelen, pillenpotjes
etc. naar Activiteitencentrum Jottem? Van de opbrengst worden aankoop en opleiding van zorg- en
blindengeleidehonden gefinancierd. Tijdens de verbouwing in Oegstgeest hebben de medewerkers van Jottem fraaie
huis-vesting gekregen in de grote groene schuur van de GGZ kwekerij aan de Nachtegaallaan tegenover het revalidatiecentrum en vanuit de Raadsherenbuurt vlak voor manege Moedig Voorwaarts. Loop of fiets er eens heen, het is vlakbij
en het ruikt binnen heerlijk naar verse (appel)taart.
Ook worden er prachtige kaarsen gemaakt.

Plastic afval bij de Pauluskerk
De vrijwilligers van Cultuurhuis De Paulus vinden het sympathiek als u plastic afval wilt scheiden. In Oegstgeest wordt
het opgehaald, in Leiden moet u het zelf wegbrengen. Het lijkt dus een mooie oplossing, om de zakken op woensdag
vanuit de Raadsherenbuurt naar de overkant van de Warmonderweg te brengen.
Maar de vrijwilligers van de Pauluskerk vinden het minder prettig dat u die dan aan het grote hek voor de kerk hangt. Zij
werken er hard aan om het fraaie aanzien van het gebouw binnen en buiten te onderhouden.
Het verzoek is dan ook om geen plastic afval aan het hek te hangen. Leg de zakken liever rond de bomen of tegen de
andere hekken, waar ook de bewoners zelf hun plastic deponeren.
Heel belangrijk is, dat u dat doet op de juiste woensdagochtend, namelijk van de oneven weken. Ezelsbruggetje: dat is,
wanneer in de Raadsherenbuurt de groene container met restafval wordt geleegd.
Onterecht geplaatst plastic afval gaat helaas gewoon in het restafval en dan zijn al uw goede bedoelingen voor niks geweest.
Overigens: De Paulus is nog op zoek naar uitbreiding van de enthousiaste groep vrijwilligers. Iets voor u? Op de website
vindt u meer informatie: www.cultuurhuisdepaulus.nl

?? Ik zie, ik zie…??

De oude zoekfoto

De oplossing van de buurtvraag in de Raadsheer van oktober was wel heel gemakkelijk, schrijft
Rob Grootenhuis uit de Fagelstraat: “Behalve dat ik de naam Caspar wel uit mijn hoofd wist,
staat het ook uitgebreid op onze eigen website: Caspar Fagel (1634-1688) – Raadsherenbuurt.
Dapper werktuig van Willem III. Caspar of Gaspar Fagel werd geboren in 1634 te Den Haag. Op
15-jarige leeftijd, toen hij al rechten studeerde aan de Utrechtse ...en wat daar verder volgt.
Over de relatie tussen de raadspensionaris en de huidige familie van topkoks rept Rob niet. Maar
hij is wel de enige lezer die reageerde. Jammer.

Mede daarom plaatsen we in deze drukke tijd van het jaar maar eens geen zoekplaatje en stellen ook geen, al dan
niet moeilijke, buurtvraag. Dat pikken we in het voorjaar van 2017 weer op.
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KOKEN
‘CON AMORE’
Nico Koek, buurtcolumnist
“Cucinare è un atto
d’amore”, aldus Sofia Loren
in een ‘libro di gastronomia’
van haar hand. Koken is een
daad van liefde, en ‘un modo
di dare, di nutrire, di proteggere’, een manier om te
geven, te voeden en te beschermen. Dat is nog eens
wat anders dan onze broodnuchtere zegswijze “de liefde van de man gaat door de
maag”!
In 1971 verscheen het eerste
kookboek van de Italiaanse filmdiva: In cucina con amore.
Het werd in Italië direct heel populair en meteen ook in vele
andere landen uitgegeven. In Nederland kreeg het de treffende titel Koken con amore. In het voorwoord toont de wereldberoemde filmster zich bescheiden over haar kookkunst:
“met het betreden van het domein van de gastronomie verbeeld ik me niet met de grote meesters te kunnen wedijveren
of ze te vervangen”. Natuurlijk werd de schrijfster wel bijgestaan door vermaarde koks en gastronomen bij het vervaardigen van het boek , “dat me dierbaarder is dan een geslaagde
film”.
Het grote succes van In cucina con amore is natuurlijk deels
te verklaren uit de grote populariteit van de samenstelster, ‘la
donna italianissima’. Maar de recepten waren ook zo in trek,
omdat ze afkomstig waren uit alle regioni van Italië.Van
Napoletanine (gevulde omeletjes) en Tagliatelle col ragù
alla bolognese naar gnocchi alla romana of Baccalà alla
Livornese (zoute vis uit Livorno). Een enkel gerecht komt
van heel ver: Insalata di pesce polinesiana (Polinesische vissalade). Sommige recepten worden aanbevolen met een simpele toevoeging: ‘Filetto alla Loren’ of ‘Vermicelli di salsa
alla Sofia’ (“vermicelli” is hier de Napolitaanse benaming
van een bepaalde ‘spaghetti’!). Het kookboek van La Loren
bevat meer dan tweehonderd recepten, van Antipasti en
Pastasciutta via Il Riso, Le Pizze en Il Pesce naar La Carne
en Il Pollame e La Salvaggina (Wild en Gevogelte). Natuurlijk eindigt de lijst met zo’n twintigtal Dolci (zoete nagerechten), waarbij mijn smaaknieuwsgierigheid werd gewekt
door het recept van de Petali di magnolia fritti (gefrituurde
bloemblaadjes van de magnolia) en de meer voedzame Bocconotti (jamflapjes uit Napels).
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De ingrediënten en de bereiding van Sofia’s favoriete gerechten worden uitvoerig beschreven. Ze herinnert zich ook
vaak het moment waarop zij een maaltijd kreeg voorgeschoteld. Bijvoorbeeld toen naburige dorpelingen haar, hongerig
en vermoeid op de filmset, een eenvoudige schotel aanboden.
Aan het eind van het boek wordt uitge-breid aandacht besteed aan de verzorging van een feestelijke gastentafel, aan
de etiquette van het diner en aan de keuze van de wijnen.
Tenslotte laat Loren zich ook van haar feministische kant
zien. In het hoofdstukje Manlief achter het fornuis roept ze
de ‘ouderwetse’ Italiaanse man op zijn culinaire kunsten te
vertonen. “Laat de man eens achter het fornuis gaan staan
om te kokkerellen en voor de dag te komen met een geslaagde schotel: ziedaar een mooi tafereel van ongedwongenheid en echtelijke harmonie". Het valt te betwijfelen of
deze oproep daadwerkelijk weerklank heeft gekregen onder
Italiaanse mannen.
Sofia’s autobiografia culinaria zal mogelijk wel veel mannelijke belangstelling hebben getrokken vanwege de smaakvolle foto’s. Op het omslag van het boek staat de schrijfster
afgebeeld met een mysterieuze blik en met een grote houten
pollepel en vork aan weerskanten van haar gezicht. Je ziet
haar ook in een eenvoudig zomerjurkje, zwemmend in een
zee van tortellini. En achter een tafereel van druiven, aardbeien en appels poseert zij met los vallend haar en in een
schalks uitgesneden zomerbloesje. Sofia als op een schilderij: ‘Vrouw met vruchten’, luidt het onderschrift.
In Nederland werd Koken con amore in 1972 door de Libelle
aanbevolen als “het geheime wapen van Sofia Loren”. De
Gruyter adverteerde er mee onder de kop “Smulklanten gevraagd”. Ruim veertig jaar later is dit “fijnste kookboek van
Nederland” nog heel bruikbaar. Voor de komende feestdagen zijn de Taralucci dolci (zoete kransjes) zeker aan te bevelen. Dit Napolitaanse recept roept een sfeer op van feest
en vrolijkheid: “Tutto è finito con tarallucci e vino”!

De RAADSHEER nr. 4 – December 2016

ETEN

Het buurtrestaurant
Interview met Henny van Egmond, Rijnsburgerweg, en Dennis Janson, Fagelstraat
Hans Rohlof
Introductie
Sinds enige jaren verzorgen Henny en Dennis, vaak nog met enige hulp van anderen, een maaltijd voor een grote groep mensen
in het clubhuis van de tennisclub de Leidse Hout. Vaak is dat naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen bij de tennisclub,
soms ook bij gebeurtenissen in de buurt. Zo zijn ze dus het enige echte restaurant in de buurt, zij het dan met beperkte openingstijden. Reden genoeg voor ons buurtblad om hen te interviewen.
Wat heeft jullie ertoe gebracht om een
restaurant met onregelmatige openingstijden te beginnen in het clubhuis van de
tennisclub de Leidse Hout?
We zijn beiden lid geweest van de bouwcommissie die het nieuwe clubhuis van
onze tennisclub heeft gerealiseerd. Dat was
een leuk en spannend project, ook al omdat
er al meer dan twintig jaar over ge-sproken
werd. Toen de bouw bijna gereed was, hadden we een goed gesprek in de bouwcommissie. We kwamen tot de con-clusie dat
het bouwen van het clubhuis één ding was,
maar het ook daadwerkelijk goed laten gebruiken iets heel anders is. We hebben toen
besloten het eerste jaar in de exploitatiecommissie te gaan zitten en activiteiten te
organiseren. Het tennissen en koken ontstond toen eigenlijk vanzelf.
Hoe vaak zijn jullie bij benadering open
geweest, en sinds welk jaar?
We hebben inmiddels zeker meer dan 15
keer gekookt. De eerste keer was toen het
clubhuis nog niet open was, vlak voor kerst.
We hebben toen gekookt voor de bouwcommissie en hun partners. Het werk aan
het clubhuis had namelijk zoveel tijd gevergd dat we vonden dat zij wel wat waardering verdienden.
Hebben jullie eigen recepten of volgen
jullie de bekende kookboeken? In het
laatste geval, welke dan?
Het is een combinatie. We bepalen eigenlijk eerst altijd de keuken of het thema.
Daarna gaan we een dag of drie voordat we
moeten koken bij elkaar zitten en op zoek
naar recepten. Daarvoor gebruiken we
kookboeken (samen hebben we er zo’n 80)
en het internet. We kiezen uit wat we gaan
doen. Het moet verrassend zijn maar ook te
maken voor 80 personen. Een dag voor het
koken of op de dag zelf doen we boodschappen en dan gebeurt er altijd iets bijzonders. Terwijl we inkopen lopen te doen,
krijgen we altijd ideeën over hoe we een gerecht in onze ogen lekkerder kunnen maken. En dan wordt het altijd iets anders dan
in het kookboek staat.
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Wat is de grootste groep die jullie in je
restaurant hebben ontvangen?
We hebben een keer gekookt voor ruim 120
mensen.
Welke maaltijd werd door de eters naar
jullie idee het best gewaardeerd?
We willen niet onbescheiden zijn, maar eigenlijk krijgen we altijd hele positieve reacties. Of dat nu komt door de kwaliteit van
het eten of omdat de leden onze inzet waarderen, weten we niet echt. Zelf vinden we
de barbecue altijd erg leuk, ook omdat we
steevast proberen iets bijzonders te doen.
Eigengemaakte varkenshaas-saté, he-le
zalmforellen met dille, dat soort dingen.
Waar waren jullie zelf het meest tevreden over?
Eigenlijk was dat wel die maaltijd voor 120
mensen. Een Indonesische rijsttafel.
Enorme hoeveelheden, maar top. De tevredenheid kwam ook wel omdat we onszelf
de keer daarvoor hadden overschat. We
hadden toen 80 mensen en in een vlaag van
verstandsverbijstering besloten we vijf gangen Italiaans te koken. En dan kom je tot de
conclusie dat mensen sneller kunnen eten
dan wij kunnen koken.
Is de keuken van de Leidse Hout toe-reikend, of heeft hij zijn beperkingen?
Het is natuurlijk een sportkantine. Maar bij
het ontwerp hebben we wel goed nagedacht
over de inrichting. Alles is betegeld, de keuken zelf is van roestvrij staal, dus makkelijk
schoon te maken. En zelf nemen we altijd
onze messen en pannen mee.
Hebben jullie gedacht om de openingstijden te verruimen?
Ambitie genoeg, maar de tijd. Beiden hebben we ons eigen bedrijf dat veel tijd kost.
Daarnaast is Henny nog actief als lid van de
exploitatiecommissie van de tennis-club en
ook betrokken bij de burgertop die in Leiden wordt georganiseerd (zie www.leideningesprek.nl). Dat kost ook zomaar een
halve tot hele dag in de week. En Dennis
wordt weer vader.
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Is het ook mogelijk voor niet-leden van
de tennisclub om te komen eten, of is dat
niet toegestaan door de club?
Wat mij betreft is dat prima, we zijn toch
een soort buurtvereniging. Maar we willen
natuurlijk geen concurrent zijn van reguliere horeca. Daarom is het verstandiger dat
iedereen lid wordt.
Hebben jullie zelf nog mooie gerechten
die jullie thuis klaarmaken, voor een
kleinere groep? Welke dan?
Henny: eigenlijk vind ik het vooral belangrijk dat het verse gerechten zijn. Het liefst
ga ik elke dag inkopen doen en beslis dan
wat we gaan eten. Dat lukt niet altijd. Als ik
moet kiezen, dan vind ik risotto heerlijk
(met zalm, ricotta en spinazie, of met allerlei paddenstoelen) maar ook de Indonesische keuken vind ik prachtig.
Dennis: Ik heb veel gereisd over de diverse
continenten en iedere reis me wel met eten
bemoeid. Van een uitgebreide kookcursus
in Chang Mai tot een hutspot maken voor
onze hostel eigenares in Melang. Iedere
keuken heeft iets specifieks en moois. Maar
als ik moet kiezen vind ik de Aziatische
keuken het lekkerste vanwege de vele verse
ingrediënten en de ontwikkeling van de
smaak met iedere hap die je neemt.
Welke keuken (land-) heeft jullie voorkeur?
Henny houdt heel erg van Italiaans. Dennis
houdt van alle keukens maar als hij moet
kiezen de Aziatische.
Welke andere restaurants in de buurt
hebben jullie voorkeur? En waarom?
Henny: ik ga voor mijn werk vaak uit eten
en eerlijk gezegd vind ik Leiden op dit punt
een beetje tegenvallen. Er zijn best wel veel
eetcafés van een goede kwaliteit, maar
echte toprestaurants zijn er in mijn ogen niet
echt. In Leiden eet ik graag bij De Vriend
aan de Doezastraat, goed eten voor een
goede prijs en een fijne bediening. Als je
ooit in Amsterdam bent, ga dan eens naar
Choux aan de De Ruyterkade vlak bij het
Centraal Station en laat je verrassen.
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Dennis: Zoals Henny aangeeft is Leiden
een studentenstad waarbij kwantiteit vaak
voor kwaliteit gaat. Maar zelf was ik twee
weken geleden bij ‘In den Doofpot’ en dat
beviel uitermate goed … misschien ook
vanwege het ruime assortiment wijnen ;)
Wat vinden jullie van de kookprogramma’s op tv?
Henny: Heerlijk. Ik kijk er met bewon-dering naar. Zeker naar Masterchef. Ik wou
dat ik zo kon koken.
Dennis: Om eerlijk te zijn niet … maar Renate (mijn vrouw) volgt deze dus ik kijk
soms mee.

Vinden jullie de Nederlandse keuken
vooruitgegaan, of niet? Zo ja, waarin
dan?
De Nederlandse keuken, prima toch. Gezond en voedzaam. De laatste keer hebben
we wereldse stamppotten gemaakt. Voor
het belangrijkste deel hele traditionele Nederlandse ingrediënten en een vleugje van
over de wereld. We kregen vele verzoeken
om de recepten. Het is natuurlijk heel moeilijk om een Nederlandse keuken te omschrijven. Nederlanders hebben al eeuwen
alle uithoeken van de wereld bevaren. Eigenlijk is alles wat we eten import … zelfs
de aardappel.

En dat is misschien wel de grootste vooruitgang van de Nederlandse keuken: de internationale invloeden.
Dank je wel voor het interview! En succes
met de eerstkomende maaltijd.

Potten en pannen
Janny van Nieuwkoop
Of we nu in de duinen bij Wassenaar lopen of in de bossen bij Bentheim, door De Leidse Hout of de bossen van Twickel in Delden, overal
zie ik sprokkelhout. Voor mijn fornuisje!
Mijn niet te verwezenlijken droom: de hele dag lekkere dingen koken op mijn sprokkelfornuisje. Soep, stoofvlees, appeltaart, sheperds pie,
apple crumble met custard, vers brood, kortom de hele delicatessenzaak, maar dan in de vrije natuur en niet voor rijke stinkerds, maar voor
verkleumde wandelaars. En er zelf natuurlijk ook lekker van genieten!
Zo’n fornuis bestaat echt. Aga. Mijn oma had er een, die ik hoopte te erven. Op dit moment staat het op internet te
koop voor slechts € 16.850. Bij oma stond het in de nis in de ijskoude keuken met granieten vloer en een pomp waar
water uit de eigen wel uit kwam, waanzinnig koud. Helaas, ik heb het fornuis niet geërfd en weet gelukkig ook niet
waar het gebleven is. In Engeland worden ze nog gekoesterd. En gebruikt. Nee, nu niet zeuren over die te grote
groene erwten en die brokken wortel, hun Sunday Roast mag er zijn!
Zo’n fornuis dateert uit de tijd, dat moeders thuis bleven en naast hun 1000-en-1 huishoudelijke en opvoedkundige taken ook moesten
zorgen dat het warme eten op tijd klaar was. Geen magnetron, zelden een oven, wel een achtpits petroleumstel (slow cooking!) en een
strokist.
Ach, verleden tijd. Laten we maar naar het hier en nu gaan. Kant en klaar maaltijden? Te zout, te duur. Pizzakoerier? Lekker? Beslist te
duur. We kunnen toch zelf nog wel koken? Onderstaande opsomming is absoluut niet compleet, maar wel
allesomvattend wat eten betreft.
Sommige dingen hoeven helemaal niet gekookt te worden, die eten we “rauw”. Maar daar moeten we wel iets
aan doen, op een schone kunststof snijplank. Gerookte makreel, zoute haring. Op 3 oktober probeer ik die
laatste zelf schoon te maken met een speciaal daarvoor aangeschaft haringfileermesje. Het lukt redelijk, maar
vergelijk mij niet met die supermensen achter de Waag, die er meerdere per minuut feilloos afleveren. Gelukkig mag ik er een ijskoude korenwijn bij drinken en een snee Geusje (wittebrood) bij eten.
Koken dan maar.
In de snelkookpan: draadjesvlees, erwtensoep, hutspot.
Op de barbecue: worstjes, maiskolven, witvis, grillburgers, paprika, zalm, aardappels in alufolie.
In de tajine: aardappels, groenten, kip, kruiden.
In de grillpan: vis, vlees, eieren.
In de steelpan: sauzen, eieren koken, soezendeeg.
In de frituurpan: frietjes en kroketten (2 verschillende pannen!).
In de hapjespan: nasi, pasta met saus, Spätzle, Geschnetzeltes met champignons.
In de koekenpan: spekjes, speklapjes, aardappels, uien, champignons, wokgarnalen, kliekjes.
In de oven: gesmoorde groenten, stokbrood, aardappelschotel, home made pizza.
In de vleespan: boeuf bourguignon, hachee, karbonades, draadjesvlees.
In de slow cooker: worstjes, aardappelen of mais, groenten.
En in een gewone pan op het gas? Alles! En bovenal soep, dat onvervangbare troostvoer.
Wat en hoe u ook kookt: geniet van het proces en van het resultaat!
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Eten uit de Leidse Hout
Ton Staphorst
Het is al weer lang, heel lang geleden dat we kwamen wonen
in de Raadsherenbuurt. Lekker dicht bij De Leidse Hout, de
natuur (nou ja, door de mens een beetje geholpen) in de
onmiddellijke nabijheid. We hebben er vele kilometers
afgelegd, vooral in de periode dat de kinderen klein waren.
Hun favoriete klimboom was een hulst; in de nazomer zaten
er vele rode besjes aan. De vogels genoten ervan.
In de herfst trok ik naar de hout met de kinderen om kastanjes
te zoeken, paardenkastanjes. Die zijn volgens de oma’s goed
om reumatiek en jicht te verdrijven. De oma’s hebben er
honderden gekregen. Vermoedelijk belandden die ergens op
een composthoop, want één enkele kastanje zou al voldoende
moeten zijn om het onheil te keren.
Op een dag hadden we een schoenendoos vol kastanjes
verzameld, tijd dus om huiswaarts te keren, beladen met buit.
Bij het verlaten van het ‘bos’ kwamen we twee meisjes uit de
buurt tegen, ze woonden in de Fagelstraat. Onze buit oogstte
nauwelijks waardering. Nee, hun buit was veel waardevoller.
Hun buit bestond ook uit kastanjes, maar dan de eetbare soort.
Heel genereus stonden de meisjes een deel van hun buit af om
eens uit te proberen.
Vanaf het bewuste moment hebben we alleen nog maar
tamme kastanjes gezocht. O, wat lekker, gepoft, geroosterd,
gekookt (zonder schil) en verwerkt tot puree of soep. In de
loop der jaren hebben we vele kilo’s verzameld. De wandel-

wagen ging altijd mee, op het laatst als transportmiddel voor
de kastanjes. Het ging altijd goed, totdat een aantal Turkse
families onze grote concurrent werd. Het was toen zaak om
op strategische momenten te gaan verzamelen. Als het ging
waaien: onmiddellijk op pad om te rapen. Of natuurlijk ’s
morgens voor dag en dauw uit de veren.
Inmiddels is het zoeken nog een activiteit voor een enkele
echte liefhebber, waartoe ik mezelf reken. De kinderen zijn
nog steeds verzot op het zoeken en gelukkig ook verwerken
van de kastanjes. De overbuurmeisjes Amélie en Jessica
kennen onze voorliefde voor kastanjes. Regelmatig bezorgen
zij de nodige vruchten.
Na al deze wederwaardigheden is het nu tijd voor een recept
waarin kastanjes zijn verwerkt:
Verzamel tenminste een pond kastanjes uit De Leidse Hout
(zo tegen medio oktober beginnen de eerste kastanjes te
vallen). Ontdoe ze van hun schil, een hels karwei, maar dat
heb je er voor het resultaat zeker voor over. Controleer goed
of er rotte kastanjes tussen zitten; die moet je natuurlijk
verwijderen. Kook de kastanjes ongeveer twintig minuten in
een klein laagje water met bouillon. Stamp ze fijn, doe er voor
de smeuïgheid wat boter en/of melk doorheen. Doe de
kastanjepuree in een ovenschaal, leg er een pond uitgelekte
zuurkool overheen en strooi er rijkelijk geraspte kaas over.
Een kwartiertje in de oven en de lekkerste en goedkoopste
maaltijd is klaar. Smullen maar.

De tuin als voedselbron
Ton Staphorst
Vele kostgangers brengen een bezoek aan mijn tuinen, een in de Raadsherenbuurt en een aan de Nachtegaallaan. Vogels
in vele maten en soorten, zo af en toe een ontsnapte hond, katten in alle kleuren van de regenboog, soms een marter of
vergelijkbaar dier, een vos, muizen, egels, padden, kikkers en ongelooflijk veel torren, spinnen, pissebedden, vliegen,
muggen, slakken, kevers, luizen, wespen, bijen, hommels en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Mijn tuinen moeten, als je dit zo leest, wel een onuitputtelijke voedingsbron zijn. Ik denk dat dat ook zo is. Van een aantal
dieren zal ik een menukaart geven, met een uitstapje naar heel vroeger.
Mijn kat Muis is al behoorlijk op leeftijd. Begin volgend jaar wordt hij 16 jaar en dan mag hij van mij zijn
brommercertificaat halen, haha.
Nou, Muis is zo af en toe nog behoorlijk actief. Een paar weken geleden had hij een muis omgelegd, een klein veldmuisje.
Het ene moment lag het slachtoffer naast een oleander en het volgende moment was er niets meer van over, zelfs geen
galletje. Muis had een aanvulling op zijn kledderhap.
En nog weer een aantal weken daarvoor kreeg meneer het op zijn heupen. Hij moest en zou achter de vogels aan gaan. Ik
probeerde hem nog te weerhouden, maar daar was geen beginnen aan. Meneer vertrok en kwam zich na een paar uur
parmantig melden aan de achterdeur. Jawel, met een zwart-wit gestreept veertje aan zijn bek. De snoodaard had zich
waarschijnlijk tegoed gedaan aan een jonge ekster. Gelukkig neemt Muis 99% van de tijd genoegen met zijn kledderhap,
kattenbrood en luxe brokjes. Anders krijgt hij onmiddellijk een variant van de Zwitserse koeienbel om zijn nek.
Egels frequenteren mijn tuin in de zomer. Bij schemering gaan ze op zoek naar (hun) lekkernijen. Ik denk dat, op het
moment dat ik er een van de stekelfamilie ontdek, al menige slak het leven heeft moeten laten. Maar zo’n beest weet
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natuurlijk dat je naast het hoofdgerecht ook nog wel zin hebt in een lekker toetje. Bij mij had een eenzame egel zijn
lekkerste toetje gevonden. Op een windstille avond hoorde ik was gerinkel van glas. Destijds zette ik mijn glas voor de
afvalbak in de tuin achter de achterdeur. Een van mijn afdankertjes was een lege pot van pindakaas. Laat die nu net restjes
van het lekkerste egeltoetje bevatten. Het dier ging over tot nutmaximering en had zijn kop heel diep in de pindakaaspot
gestoken, zo diep dat hij klem zat en met de pot om zijn kop een veilig heenkomen zocht. Heel snel heb ik de pot van zijn
kop gehaald. Als dank kwam de egel de volgende avond terug met vier heel kleine egeltjes. Nu het winter is, af en toe
koud en meestal een beetje kil, vliegen de meesjes af en aan. De mezen zijn verschillend, ik weet nooit of ik nou een
pimpelmees, een kuifmees, een glaskop of weet ik wat voor soort zie. Dat maakt mij ook helemaal niet uit. De mezen zijn
ware acrobaten, ze fladderen wat rond, hangen aan een tak en weten altijd wel een of andere lekkernij uit een verborgen
hoekje te halen. Geweldig, ik kan er elke dag opnieuw met bewondering en verwondering naar kijken.
Afgelopen zomer hebben we heel wat warme dagen gehad. Er was eens zo’n lekkere warme dag dat ik in de tuin lag te
mijmeren over de leuke vakanties die ik nog zou gaan hebben. Ik geloof dat ik bij de gedachte aan IJsland plotseling naar
dromenland verdween. Waarschijnlijk had een kikker telepathische gaven. Hij trok naar mij toe en besloot om eens op
mijn rug te kijken of daar nog wat lekkers te vinden was. In een nanoseconde was ik wakker en de kikker ging met een
lege maag naar zijn schuilplaats.
Het is al weer een paar jaar geleden. Jarenlang heb ik in het vroege voorjaar vader en moeder eend in de tuin gehad.
Waggelend kwamen zij, zij aan zij, door de tuin banjeren op zoek naar een lekker hapje. Dat lekkere hapje bevond zich
binnen in de broodtrommel. Beleefd tikte het eendenstel met hun snavel op de achterdeur. Je moet wel een ontzettende
dierenhater zijn om de smeekbede te negeren.
Mijn moeder zaliger was de grootste dierenvriend die ik ken. Al het dierenleven was haar lief. Er was een heuse huismuis,
die altijd rond scharrelde. Als een van de zes katten naar binnen wilde was dat nooit een probleem. Maar Siepie, Miepie,
Coco, Sjimmie, Grisha of Tippie mochten pas de keuken in als de muis een veilig heenkomen had gezocht. De huismuis
overleed in de broodrooster die in een keukenkast stond. Voorspoediger liep het af met een spin die al gauw Sebastiaan
werd genoemd. Sebas werd geen strobreed in de weg gelegd. Waar hij maar wilde mocht hij zijn web spinnen. Er waren
echter wel grenzen. Toen hij zijn web probeerde aan te leggen bij de broodtrommel was het over en uit. Sebastiaan
verhuisde naar de kamperfoelie waar veel lekkere insecten huisden.
Helaas heb ik ook wel tragische dingen meegemaakt. Op een mooie zomeravond trof ik een egel aan, helemaal achter in
mijn tuin. Het dier was er slecht aan toe, om dat te constateren hoefde je niet doorgeleerd te hebben. Ik heb onmiddellijk
de dierenambulance gebeld en het verhaal verteld. Waarschijnlijk had de egel een slak gegeten die vermoedelijk met gif
naar de slakkenhemel moest verdwijnen. De dierenambulance kwam direct, maar helaas was het al te laat. Dus NOOIT,
NOOIT, NOOIT zo’n soort slakkengif gebruiken. Er schijnen gelukkig wel diervriendelijke varianten te zijn.

Eten met en van
Rita de Coursey,
Fagelstraat
Anne Sanderink
Rita de Coursey groeide op in een dorp in Kansas (VS). Ook woonde ze enkele jaren in de
stad Philadelphia. Ze woont per 1 januari 2017 40 jaar in Nederland en per 1 april 2017
alweer 40 jaar in de Raadsherenbuurt. Ze woont dus al veel langer in Nederland dan dat ze
in de VS heeft gewoond.
Rita heeft een voorkeur voor het wonen in Nederland. Hier is de samenleving menselijker en gezonder. Hier is het ongebruikelijk
om met een wapen rond te lopen en ook de problemen in de grote steden zijn in Nederland minder groot. Daarnaast is alles zelfs zonder auto - goed bereikbaar en is er veel cultuur om van te genieten.
Wel mist ze haar familie in de VS. Door de grote reisafstand heeft ze o.a. veel bruiloften en uitvaarten niet bij kunnen wonen.
Gelukkig woont haar dochter met haar gezin in Leiden. Haar zoon echter woont met zijn gezin in Toronto, Canada.
In de VS wordt zoet eten erg gewaardeerd. Op feesten wordt veel aandacht besteed aan het dessert en als je bij iemand op bezoek
komt krijg je altijd een groot stuk zoetigheid bij je drinken.
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De positieve eetherinneringen uit haar jeugd zijn deels seizoensgebonden. Rita is gek op mais en in de VS weten ze - in tegenstelling tot in Nederland - dat je maiskolven op tijd moet oogsten en dezelfde dag moet eten; dat levert de smaakvolste en
sappigste mais. Als ze in juli-augustus in de VS is, eet ze het liefst elke dag maiskolven.
In Nederland was ze verrast door de pannenkoek. Het was een eyeopener dat een pancake lekker kon zijn, zelfs zonder stroop of
suiker. In de VS zit bakpoeder in het beslag en is de pancake droog en niet smakelijk. Ook de Nederlandse stamppotten, met
name hutspot, en erwtensoep vindt ze lekker.
Wat haar moeder bereidde - op haar heerlijke fried chicken na - waardeerde Rita niet zo. Dankzij haar ex-echtgenoot leerde ze
de Chinese keuken kennen en deze past beter bij haar. Kookboeken gebruikt ze enkel als de hoeveelheden van belang zijn, zoals
bij taarten en toetjes. Jaren geleden was ze blij verrast met een kookboek met recepten voor gepureerde soep, aangezien ze niet
houdt van "soep met stukjes". Dat je soep kon pureren was een openbaring destijds. Na enkele recepten uitgeprobeerd te hebben
had ze het principe te pakken en heeft ze het boek niet meer nodig gehad.
Rita doet haar boodschappen zelden bij de reguliere supermarkt. Ze vindt biologische producten beter voor de gezondheid en
voor Moeder Aarde ook. Ze koopt veel bij de natuurvoedingswinkel en soms bij Mabroek. Biologische groente krijgt ze in een
wekelijks pakket van De Kievit, maar ook van "Het zoete land." Dat is een stukje land in Leiden nabij tennisvereniging Trigon,
waarvan met toestemming van de gemeente een moestuin is gemaakt. Voor €250,-- per jaar kan je elke week 1% van de oogst
ophalen. Het leuke is dat je het zelf komt oogsten. Dit loopt zo goed dat er een wachtlijst is voor deelname; het maximum aantal
deelnemers is vastgesteld op 100.
De moeder van Rita ging bewust met eten om: 3 maaltijden per dag, elke dag groente en geen tussendoortjes. Ook geen "bedtimesnack", wat heel gebruikelijk is bij Amerikanen. Dit heeft al een basis gelegd bij Rita. Nadat haar kinderen geboren zijn is
ze zelf heel geleidelijk zich meer en meer bezig gaan houden met bewust eten. Ze eet bijna elke dag vegetarisch en biologisch
en regelmatig vis.
Veel mensen staan niet zo stil bij hun eetgewoonten, door gewenning, automatismen en behoefte aan gemak. Het kost tijd en
aandacht om er achter te komen wat voor eetgewoontes voor jou persoonlijk het beste zijn. En het kost zeker meer tijd om zelf
het eten klaar te maken, met verse en zo min mogelijk bewerkte ingrediënten. De beloning is een betere gezondheid.
Het dessert dat bij Amerikanen het vaakst op het menu staat bij de
kalkoen-maaltijd met Thanks-giving is Pumpkin Pie. De pompoen is
inheems aan de Amerikaanse continenten en is in het najaar, de
oogsttijd, spotgoedkoop. De bodem van biskwie [oftewel graham
cracker crust] is niet traditioneel maar wel populair, lekkerder en
minder ongezond. Je hebt er wel een hele ochtend of middag voor
nodig, al met al, om deze taart te maken.

Amerikaanse pompoentaart
Bodem:
150 g volkoren biskwie
70 g roomboter
1 tl gemalen kaneel

 Verwarm de oven voor op
175 ºC.

 Bekleed de bodem van de
springvorm met bakpapier.

 Verkruimel de koek in de

Vulling:
450 g pompoen
3 eieren
75 g oersuiker of donkerbruine basterdsuiker
2 theelepels kaneel
½ theelepel nootmuskaat, gemalen
½ theelepel kruidnagel, gemalen
½ theelepel gember, gemalen
275 ml slagroom
desgewenst sap van stuk verse gemberwortel van ong. 3x3 cm, geraspt

keukenmachine of rol gewoon een deegroller over
een plastic zak met biskwie.

 De pompoen in dikke repen snijden en daarna stomen of koken en goed uit laten lek-

 Smelt de boter in een steel-

toevoegen en licht mixen. Op de afgekoelde bodem gieten, en net zo lang in de
oven tot de vulling niet meer nat is en niet meer aan een mesje blijft kleven. Dit kan
30 minuten zijn, of 45 minuten of zelfs een uur, afhankelijk van dikte van de vulling
en temperatuur van de oven.

pan en meng met de ka-neel
door de koekkruimels.

 Verdeel het mengsel over de
bodem van de springvorm
en druk aan met de bolle
kant van een lepel.

 8 tot 10 minuten bakken,

ken. Laten afkoelen. Dit kan ook de dag van tevoren.

 De eieren en suiker goed mixen, ongeveer 3 minuten. Daarna overige ingrediënten

 Taart minstens 2 uur laten afkoelen. Hij kan rustig een dag wachten, ook buiten de
koelkast, voor het aansnijden.
Veel Amerikanen zullen ook hiervan ‘pie a la mode’ maken, d.w.z. dat ze een flinke
schep vanille roomijs erbij nemen.

daarna minstens een uur laten afkoelen.
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De Japanse keuken, fastfood style
Jeroen Hiemstra
In Nederland heeft men de laatste twintig
jaar kennis gemaakt met een gedeelte van
de Japanse keuken. Aziatische restaurants hebben sushi in allerlei soorten populair gemaakt.
Maar de Japanse keuken heeft veel meer
‘snelle’ gerechten te bieden die de moeite
van het proeven waard zijn. Ik noem er
een aantal die ik tijdens mijn bijna zevenjarig verblijf in Japan heb leren kennen.
Traditionele ‘fastfood’ snacks zoals soba
(noodles met soya saus) kent men hier alleen in de instant versie, maar is een veel
gegeten snelle maaltijd in Japan. Op
treinstations of bij kleine stalletjes in
stadswijken zie je veel mensen deze spaghettislierten haastig naar binnen slurpen.
Yakitori, kipfilet of andere delen van de
kip die boven een houtskool vuurtje worden geroosterd, is een andere lekker-nij.

Dat dit ook kippenvel of kippenlever kan
zijn, is even wennen, maar heel erg lekker!
Tempura is een andere aanrader, gefrituurde garnalen, vis, of groente, geserveerd met rijst. Als alternatief voor dit
gerecht uit de frituur is er tonkatsu of
katsudon, een soort gefrituurde varkensvleesschnitzel, geserveerd met sla en
vanzelfsprekend rijst. In Japanse steden
zijn er veel restaurants te vinden die dit
gerecht maken, naast de heerlijke karee
raisu, Japanse kerrie met rijst. Deze van
oorsprong Indiase kerrie is aangepast aan
de Japanse smaak, minder scherp, en
wordt gekookt met rundvlees of varkensvlees, wortelen, aardappels, en uien.
En het selecteren van de maaltijden is ondanks het taalprobleem redelijk te doen
doordat je in de vitrine van het restaurant

alle gerechten kunt zien staan in een display was-vorm. Dus met handen en voeten kom je er wel in het vriendelijke en
veilige Japan!
Reizen naar Japan is de laatste jaren veel
goedkoper geworden, het verblijf is ook
beter te betalen door de aanbieders van
Airbnb-kamers of appartementen. Ga
daar een keer kijken; liever niet in de zomer, want dan is het veel te warm, vochtig en benauwd, maar bijvoorbeeld in het
voorjaar. Het is een unieke ervaring!

Kindertradities m.b.t. eten
Anne Sanderink
In onze buurt zijn er enkele gezamenlijke tradities rond eten: de
buurtbarbecue, het gezamenlijk hutspot eten op 3 oktober en speciaal voor de kinderen het welbekende Sint Maartenfeest op 11 november. Ook dit jaar maakt Jeroen Hiemstra weer foto’s van kinderen, die met lampions en een grote zak voor hopelijk veel snoep
door de buurt lopen en hun liedjes zingen bij mensen met een kaars
voor het raam en een groot kinderhart.

ook de bewoners die de deur voor hen opendoen proberen het spannend te maken. Ze verkleden zich, richten de tuin spookachtig in
en/of maken de kinderen aan het schrikken.
Ik ben niet opgegroeid met Sint Maarten of Halloween, maar met de
foekepottterij. In het stadje waar ik opgroeide (Goor, in Twente)
maakten basisschoolleerlingen eerst een foekepot. Dat was een aardewerken bloempot, overspannen met een varkensblaas. Door de
blaas stak een bamboestokje. Als je met je vingers langs dat stokje
op en neer een wrijvende beweging maakte kwam er een bijzonder
geluid uit de foekepot. Op oudejaarsmiddag gingen we verkleed en
in groepjes met de foekepotten langs de deuren en zongen we:
Foekepotterij, foekepotterij,
geef mien un cent, dan goa ik weer veurbij.
ik heb geen geld um brood te kopen,
deurum mot ik met de foekepotte lopen.
Foekepotterij, foekepotterij,
geef mien un cent dan goa ik weer veurbij.

We kregen dan wat geld en gingen door naar de volgende deur. Tegenwoordig wordt er ook snoep gegeven.
Buiten Twente en de Achterhoek heette het geen foekepot maar
rommelpot en was de gang van zaken vergelijkbaar. Het tijdstip verHet langs de huizen gaan om er iets te krijgen van de bewoners be- schilt per streek; het gebeurt op 11 november, op oudjaarsavond en
staat in meerdere varianten. In opkomst is Halloween, altijd op 31 op vastenavond.
oktober. Dan zijn de kinderen zo griezelig mogelijk verkleed, maar
De traditie is ook bekend in Noord-Duitsland en Denemarken. In het
Nederduits luidt het rommelpotlied:
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Fru, maak de Dör op
De Rummelpott will rin.
Daar kümmt een Schipp ut Holland.
Dat hett keen goden Wind.
Schipper, wulltst du wieken!
Feermann, wulltst du strieken!
Sett dat Seil op de Topp
un geevt mi wat in’n Rummelpott!

En met Palmpasen maakten we een Palmpasenstok, met palmtakken, een rozijnenketting en een broodhaantje bovenop. De kinderen
liepen met de stok in optocht door het dorp. Daarbij werd vaak gezongen:
Palm palm pasen
hei koerei
over enen zondag
krijgen wij een ei
één ei is geen ei
twee ei is een half ei
drie ei is een paasei

Op 6 januari vierden we Driekoningen. We deelden een door mijn
moeder gebakken taart of koek waar ze een boon in had verstopt.
Degene die de boon vond was die verdere dag de koning of koningin
en mocht een papieren kroon op. In andere streken lopen kinderen
de avond voor Driekoningen in groepjes van drie verkleed en met Waar het vastentrommeltje naar mijn idee uit gebruik is geraakt,
een kroon op het hoofd langs de deuren. Ze dragen daarbij lampion- wordt - bijvoorbeeld vanuit de Hartebrugkerk - nog steeds een Palmpasenoptocht gehouden.
nen en zingen. Een bekend liedje luidt:
Drie koningen, drie koningen,
geef mij een nieuwe hoed.
Mijn oude is versleten,
mijn moeder mag 't nie weten.
Mijn vader heeft geen geld,
is dat niet slecht gesteld?
Vroeger had ik een vastentrommeltje. Snoep en koekjes verzamelde
ik in dat trommeltje en enkel op zondag mocht ik uit het trommeltje
wat te snoepen pakken. De rest van de week leefden en aten we sober. Dat maakte het mogen snoepen op de zondag alleen maar meer
speciaal.

En dan natuurlijk nog de decembertradities. Het zetten van de
schoen voor Sinterklaas en de pakjesavond. De adventskalender die
aftelt naar Kerstmis en waarvan je elke dag een vakje kunt openen,
waar wat lekkers achter verstopt kan zitten. En dan nog de kerstboom met kransjes en zuurstokjes.
Tenslotte is er sinds bijna 14 jaar een nieuwe traditie: het nationaal
voorleesontbijt in de maand januari. De kinderen ontbijten gezamenlijk op school, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal en worden tijdens het ontbijt voorgelezen door een (groot)ouder, leerkracht of
soms zelfs een bekende Nederlander.

Een Duits-Belgisch Kerstdiner
Jeroen Hiemstra
Bij de familie Van den Bogaert-Lubina uit de Fagelstraat is het
plannen van het kerstdiner ieder jaar een heel gepuzzel. De familie van Katja woont in Duitsland, die van Stefaan in België,
en in beide gezinnen worden er al ruim van tevoren voor-bereidingen getroffen voor de kerstmaaltijd. Aangezien de vader van
Katja een kookfanaat is, met volgens Katja één van de grootste
kookboekenverzamelingen van het Westelijk Halfrond, is de
kerstavondmaaltijd bij de familie altijd heel speciaal. De stress
van het koken op de dag zelf gaat vader Lubina dit jaar vermijden door ‘voor’ te koken, zo ziet de familie nog iets meer van
hem aan tafel en hoeft hij deze keer niet de hele dag in de keuken te staan! Katja: ‘wij eten niet ieder jaar hetzelfde gerecht
zoals kalkoen of hert, het is telkens een mooie verrassing wat
mijn vader heeft gemaakt, en heel gezellig om de rest van de
familie weer te zien’. Wat verder belangrijk is rond de kerstdagen is het ‘Plätzchen backen’, het bakken van allerlei lekkere
koekjes zoals Lebkuchen. Dat gaan Katja en de kinderen deze
kerst zeker doen. Dus als het binnenkort naar vers gebakken
koekjes ruikt in de Fagelstraat, weet u waar dat vandaan komt.
Na het bezoek aan de familie in Duitsland racet het gezin Van
den Bogaert richting België, alwaar de broers, zuster en ouders
van Stefaan een groots kerstmaal prepareren. Traditioneel werd
er vaak kreeft gegeten, op een zalige manier gekookt door de
moeder van Stefaan. Maar om moeder wat te ontlasten, maakt
ieder kind tegenwoordig één gang van de maaltijd. Stefaan:
‘met ons grote gezin is het wel oppassen om niet teveel te snacken bij de borrel voorafgaand aan het kerstdiner, anders zit je
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na de tweede gang al vol en moet je er nog drie gaan!’ Eén
iemand maakt tegenwoordig ‘kindergerechten’ voor de tien
kleinkinderen, een groot succes. Andere ‘toppers’ waren de afgelopen jaren o.a. coquilles Saint Jacques en natuurlijk de zalm
‘Wellington’. De laatste dankzij Katja’s kookkunst, besluit
Stefaan!
Katja’s recept voor de lekkerste vanille kipferl
(Maankoekjes/ Kerstkoekjes)

Ingrediënten voor meer dan 100 koekjes!
Voorbereiding: 30min › Bereiding: 10min › Klaar in:40min
Voor de koekjes
Om in te rollen
 300 gr bloem
 3 theelepels vanillesuiker
 250 gr boter
 125 gr suiker
 3 eidooiers
 150 gr gemalen amandelen
1. Verwerk alle koekjes-ingrediënten tot een soepel deeg.
Wikkel in folie en zet 1 uur in de koelkast.
2. De oven voorverwarmen op 180°C/gasoven stand 4.
3. Vorm lange rollen van het koekjesdeeg, zo dik als een vinger.
Snijd in stukjes van 5 cm en vorm van elke een halve maan.
4. Leg ze op een bakplaat en bak ze 10-15 minuten in de voorverwarmde oven, tot ze goudbruin zijn.
5. Rol de halve manen door de vanillesuiker terwijl ze nog heet zijn.
Zet opzij om af te koelen.
6. Smullen maar!
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Eten bij familie Babovsky
Annet van der Velden
De familie Babovsky verhuisde in de jaren ‘70 van Rusland naar de Fagelstraat. Het leven in Rusland in die tijd was sober. In de supermarkt was niet veel verkrijgbaar. Religie was verboden, dus
christelijke of Joodse feesten werden niet gevierd.
Toen in Rusland nog veel verkrijgbaar was, aten ze heel lekker, vooral als haar oma kookte. Ze was
een hele goede kokkin. Ze kwam uit Oekraïne en maakte heerlijke ravioli met gestoofde zuurkool,
of met cantharellen en aardappels of met zure kersen en suiker en natuurlijk met zure room. Toen
er niet veel meer was, aten ze vaak pannenkoeken van geraspte aardappel met groente.
Latkes

Voor 1917 was de Russische keuken top! Er werden veel delicatessen gegeten, zoals Franse kaas
en oesters. Kaviaar was normaal en werd veel gegeten op een iets dikkere pannenkoek van meel
met gist met zure room. Ook kalfstong was een delicatesse. Nog steeds koopt Lena soms bij van
der Zalm in de De Kempenaerstraat rundertong. Kalfstong is niet te krijgen; dat vindt ze echt heel
lekker.
Sinds ze in Nederland woont, eet ze ook kerstbrood, maar niet uitgebreid met kerst omdat ze met
oud en nieuw super lekker eet: oesters, foie gras, kaviaar, krabsalade en paté en dan als toetje oliebollen en appelflappen.
Lena voelt zich meer Joods dan Russisch. De Joodse keuken is gekoppeld aan de religie en ook
heel goed! Zoals bij het Chanoekafeest dat dit jaar op 24 december begint. Het duurt 8 dagen en
iedere dag gaat een extra kaars aan in de kandelaar met 8 kaarsen. Ze eten dan Latkes, dat zijn
pannenkoeken van geraspte aardappel, ei en meel met zure room. Volgens Lena ook heel lekker.
Ze eten dat dan bijvoorbeeld met gevulde kip.

Hoewel veel melkproducten uit Nederland komen, heeft Lena geen goed woord over voor de Nederlandse zure room en kwark. Ze noemt het dunne, zure viezigheid. De laatste jaren wordt het
aanbod iets beter. De Sligro verkoopt nu betere crème fraîche en zelfs bij de Jumbo is het assortiment uitgebreider en beter. Kwark maakte ze jarenlang zelf door 1of 2 liter melk met 1 of 2 liter
karnemelk 24 uur te laten staan en dan au bain-marie te verwarmen. De massa deed ze door een
stellage in de gootsteen met een doek. Het overtollige vocht liep er zo uit. Wat overbleef was een heerlijke kwark.
De Nederlandse keuken noemt ze ook een armoekeuken, net als de Russische in de jaren dat er weinig aanbod was. Jammer, ik
vind boerenkool eigenlijk best lekker. Maar Lena zegt ook: “alles kan lekker zijn, zelfs de eenvoudigste gerechten”.

Vis op het kerstmenu
Annet van der Velden
Joep Besselink uit de Johan de Witstraat heeft een visgroothandel in Scheveningen, het Seafood Centre. Hij levert vis aan de
horeca in de randstad. Kerst is een drukke tijd. Op veel kerstmenu’s staat vis.
Wat eet men zoal met kerst, vraag ik. Vis en kerst? Ik weet het niet. Bij de borrel eten we oesters, gerookte zalm, gerookte
makreel of sushi. Als voorgerecht coquilles of een klein stukje zalm en als hoofdgerecht zalm of tonijn of griet of tarbot.
In de week voor kerst is het extra druk, de week erna is het extra rustig.
En, eet hijzelf ook vis met kerst? Ja, coquilles als voorgerecht gaan het worden. Kort bakken, een minuut of 2, makkelijk en erg
lekker. Zijn kinderen zijn nog klein en eten alleen visfriet, een soort vissticks. Over een paar jaar is dat vast anders.
Ik ben overtuigd, coquilles ga ik ook maken.
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Belgische en Engelse favorieten,
kerststronk en Christmas pudding
Annet van der Velden
Lieve uit België en haar man Brian uit Engeland wonen aan het eind van de Van Oldenbarneveltstraat. Ik praat met Lieve,
Brian is op reis.
Om te beginnen de Belgische favorieten: stoofvlees gemaakt met bruin Trappist bier of worst met rode kool, of mosselen met
friet en wit bier. Haar moeder maakt altijd een heel lekker kerstmenu:
Voorgerecht
zeevruchten
Hoofdgerecht
hazenrug met gestoofde appels en veenbessen
Nagerecht
kerststronk; dat is een taart met crème au beurre, heel zwaar en heel zoet
Brian is aan het werk en liet ons via de mail weten wat hij het liefst eet met kerst.
Roast Turkey, sage and onion stuffing, gravy. Bread sauce and Colman mustard along with roast potatoes, parsnips (pastinaak)
and carrots as well as peas and Brussel sprouts. All eaten until you fall asleep. Desert: Christmas pudding with brandy butter
and clotted cream or custard set on fire with a generous portion of brandy poured over the top.
Mince pies for mid afternoon snack with tea. And then Christmas cake at teatime, with more tea of course.
No more eating is then required, or even wanted until the following year. De laatste zin van Brian klinkt mij bekend in de oren.
De Engelse variant met Roast Turkey is favoriet boven de Belgische hazenrug. Met kerst eten ze dit Engelse menu. Voor de
kinderen geen Christmas pudding, wel de custard die erbij hoort. En ze vinden het heel lekker! Het lievelingseten van de kinderen is trouwens spaghetti Bolognese, niet Belgisch, niet Engels en ook niet Nederlands.

Heerlijk voor bij de kerstkalkoen:

“Kartoffelklöβe”
Andrea Schröder, Fagelstraat
Sinds ik kan denken eten wij op de eerste kerstdag altijd hetzelfde
– en het gaat nooit vervelen:
Eine riesige Pute mit Kartoffelklöβen, Rotkohl und Apfelmus.
Pute (kalkoen), Rotkohl (rode kool) en Apfelmus (appelmoes)
kennen wij ook hier in Nederland. Maar de overheerlijke Kartoffelklöβe (aardappelknoedels) – die heb ik hier nog nergens gegeten. En ze zijn zóóóóóóó lekker. In Duitsland zijn er veel verschillende soorten (zoet en hartig) – bijna iedere regio kent zijn eigen
knoedel. Er zijn semmelknoedels, serviettenknoedels, brezenknoedels, Thüringer knoedels, Rheinische knoedels, griesknoedels
… en ik ben zeker nog de een of andere knoedel vergeten – men
zal het mij wel vergeven.
Ikzelf ben opgegroeid met een variant van de Rheinische Kartoffelkloβ. Het recept is best makkelijk en ze smaken heerlijk bij alle
soorten vlees – vooral als er een lekkere saus bij zit.
Recept (voor 4 personen):
1 kg aardappels (iets kruimig)
75 g bloem
75 g griesmeel
1 tl zout
1 tl nootmuskaat
1 tl marjolein (gedroogd)
1 tl tijm (gedroogd)
1 ei
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 De aardappels in de schil in zoutwater koken en goed af
laten koelen (het beste al een dag van tevoren).
 Aardappels schillen en door de aardappelpers drukken.
 Alle ingrediënten toevoegen en het deeg kneden tot het
een egale massa is.


Van het deeg bolletjes vormen (ongeveer zo groot als een
grote mandarijn) en de bolletjes op een met meel bestoven plaat leggen.

 En grote pan vullen met minimaal 3 liter water. Zout erbij. Water aan de kook brengen. Het vuur moet nu iets
lager zodat het water niet meer kookt maar wel nog blijft
sudderen.
 Nu zoveel Klöβe erin dat ze naast elkaar kunnen liggen
(nooit stapelen). Goed opletten dat het water niet gaat koken – dan vallen ze uit elkaar.
 Als ze naar boven komen drijven (ca. 15 min.) zijn ze
klaar.
 …en een kleine tip voor overgebleven knoedels:
de volgende dag in dikke plakken snijden en in boter
bakken – jammieeee!
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De redacteuren over eten
Anne vertelt haar jeugdherinneringen:
1. Op je verjaardag mogen kiezen wat het avondeten zal zijn.
De keuze was jarenlang voor mijn broers en zussen en mij snert
met pannenkoeken toe. Ook watergruwel was als toetje populair. Een paar jaar geleden maakte ik het voor ons gezin, maar
niemand kon het waarderen (ook ik niet meer).
2. Het vastentrommeltje, foekepotterij en Driekoningen: zie elders in deze Raadsheer.
3. Op vrijdag pannenkoeken of gebakken vis, op zaterdag macaroni, op zondag vaak rijst met kippenragout en verse appelmoes.
4. Na de nachtmis op Kerstavond warme chocolademelk en
krentenwegge met roomboter. Een keer waren we flink teleurgesteld omdat er per abuis braderije op de krentenwegge was
gesmeerd. Dat was bak-roomboter, braadboter, een actie van
het zuivelbureau om de boterberg in de jaren ‘80 te verkleinen.
5. Een herinnering uit de tijd dat ik tiener was: ik was als eerste
van het gezin klaar met de voorbereidingen voor pakjesavond.
Mijn moeder vroeg me de hutspot voor die dag te bereiden. In
mijn herinnering stond ik uren in de keuken te schillen, snijden
en koken. Trots presenteerde ik 's avonds mijn hutspot aan15
personen.
Annet ziet een vast patroon aan het eind van het jaar:
Kerst en oud en nieuw breng ik meestal met mijn familie door.
En ieder jaar eten we teveel. Na afloop van de zoveelste
copieuze maaltijd nemen we ons steevast voor het volgend jaar
anders te doen. Na 3 kerstboterhammen bedenken we dat 1 ook
genoeg is en na een hele kerstkrans bij de koffie te hebben opgegeten, zeggen we dat een halve meer dan genoeg was. Toch
gebeurt het elk jaar weer. En ook dit jaar zal ik mijn boodschappenkar weer vullen met een overdaad aan eten en drinken.
Maar ondertussen geniet ik van de avonden met naast eten
mooie gesprekken, sterke verhalen, veel humor en lachen. Het
samen plannen, samen kopen, samen koken en samen opeten,
dat is iets wat het eten rond de feestdagen zo belangrijk maakt.
Het delen van een maaltijd is veel meer dan het eten alleen.
Hans heeft veel met eten. Lees maar:
Ik ben dol op lekker eten, maak graag eten klaar, en eet het ook
zelf graag op.
Als we in het buitenland zijn, proberen we (Paulina en ik) lokale gerechten uit, en nemen we vaak zaken mee waarmee we
de lokale gerechten kunnen klaarmaken. Zo heeft Paulina in
Thailand, waar we onlangs waren, na een kookworkshop een
veldje blauwe bloemen geplukt, waar we binnenkort met Kerst
blauwe rijst van gaan maken. Die workshop van een hele dag
was geweldig: we hebben diverse kruiden leren kennen, waaronder drie soorten basilicum en de echte Thaise Padthai gemaakt.
Jaren geleden hebben we in Portugal een cataplana meegenomen, een soort wok met een bolrond deksel erop, die we gebruiken voor Zuid-Portugese gerechten met vlees, meestal chorizo, en vis. In de cataplana sudderen de ingrediënten langzaam
gaar, en nemen ze elkaars smaak heel subtiel over.
Een Marokkaanse kookworkshop heeft geleid tot het frequent
gebruiken van de tajine, de kokervormige sudderpan, met vis,
lamsvlees of kikkererwten, al naar gelang het gezelschap meer
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vis-, vlees- of vegetarisch-minded is. We gaan dan het lamsvlees natuurlijk halen bij Mabrouk, de Marokkaanse slager op
de Beestenmarkt. Die heeft het beste, en het goedkoopste, lamsvlees van de hele stad. En bovendien heeft hij een keur aan gedroogde kruiden, veel meer dan de grootste kruidenier van het
land die bij ons aan de Terweeweg zit.
En Paulien is ook aan het experimenteren met een echte rookpan, waarin we gerechten, groenten, vis of vlees, kunnen roken,
zodat er een bepaalde geur omheen gaat hangen. Die rookpan
kunnen we vullen met snippers hout van verschillende bomen,
en we kunnen dat gewoon in de keuken doen, heel handig. Eerlijk gezegd is Paulien de echte kok in huis. Ze draait haar hand
niet om voor zelfgemaakte pasta en ravioli, kip in de Römertopf, en andere heerlijke Italiaanse, Marokkaanse en Chinese
gerechten. Eigenlijk alles wat in haar handen komt smaakt goed
tot overweldigend heerlijk.
Ik ben meer de proever. Hoewel ik ook een paar echte eigen
gerechten heb, zoals de mie die ik al in mijn studententijd
maakte in de wok, die ik al sinds de zestiger jaren heb. En die
volgens P. niet te versmaden is.
Eten ze bij jullie dan niet gewoon vlag ook? Voor de niet-kenners: vlag is de gewone Nederlandse pot: vlees, aardappelen en
groente. Jazeker, natuurlijk. Maar de groenten zijn vaak wel
speciaal. Ze komen uit het biologische pakket van de groentenen fruitman de Kievit (www.kievitamines, als ik reclame mag
maken) in Katwijk, die elke week een zak met biologische
groenten en fruit in onze schuur deponeert. Daar zitten groenten
bij als snijbiet en winterpostelein, tamelijk vergeten groenten
die we dankzij de Kievit hebben leren eten. En die makkelijk
klaar te maken zijn met hun inspirerende en vrolijke recepten.
En die heerlijk smaken met wat krielaardappelen en een stukje
vis of vlees. Of een omelet.
Bezig zijn met eten houdt natuurlijk wel in dat je op de calorieën moet letten, en op de voedingswaarde van de verschillende ingrediënten. Niet teveel snoepen, en karig met junkfood
zoals chips en frisdrank: dat is ons advies. Waar we ons natuurlijk niet altijd aan kunnen houden. Maar een maaltijd met heerlijk geurende lichte gerechten, en niet teveel drank, blijft de
beste remedie tegen ongezond schransen: je bent snel verzadigd!
Janny houdt van groenten:
Mijn grootvader had een groentezaak in Rijnsburg. Daar kwam
een appel “met een stekkie” absoluut niet over de toonbank. In
het immense pakhuis naast het woonhuis stond een apparaat,
waarin je aardappels kon schrappen, maar ook kolen snijden.
Aardappels werden afgewogen op een bascule; we hebben er
eentje in de kamer staan, afkomstig uit het Zendingshuis.
In mijn ouderlijk huis werd geweckt: boontjes, worteltjes, doperwtjes, stoofperen, postelein, dus vooral groenten die maar
kort in het seizoen te koop en goedkoop waren. Daarnaast jam:
aardbeien, kweeperen, pruimen: Reine Victoria en Reine
Claude. Zo lekker! Er was nog geen koelkast, laat staan een
vriezer. En groenten, aardappels en fruit kwamen uit eigen
land. Ananas, mango, paprika’s, allemaal onbekend.
In de kelder stond een vat snijbonen met witte bonen in het
zout. En een emmertje uitgesmolten vet van wit spek. Er was
een forse opslag van een paar mud aardappelen, met wit poeder
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erover om het spruiten tegen te gaan. Eigenheimers, moeilijk te
schillen, maar heerlijk van smaak, echte afkokers.
Tegenwoordig kun je alles het hele jaar door kopen. Pruimen
in december, boontjes uit Egypte, snijbonen uit Marokko, 10
soorten aardappels. Ja, aardappels koop ik wel, want we hebben
helaas geen kelder. Maar al die zomerproducten laat ik ’s winters eigenlijk automatisch liggen. Groene kool, boerenkool,
zuurkool, daar is het nu tijd voor. Bloemkool, broccoli, witlof.
En knolselderij natuurlijk, het liefst met blad. Pompoen, jammie.
Wat ik me nu bedenk: al jaren geen koolraap meer gegeten.
Gauw weer eens doen!

Ton geeft ons een aantal wijze lessen:
1. Indachtig de hongersnood in grote delen van de wereld gooi
ik nooit eten weg.
2. Ik kook eten in zo klein mogelijke pannen.
3. Om te voorkomen dat je vitamines door de gootsteen spoelt,
gebruik ik zo weinig mogelijk water en het water dat over is,
gaat –na afkoeling- bij de planten in de tuin. Mijn troetelkind,
de hortensia, gedijt er heel goed bij.
4. Het liefst experimenteer ik met het bereiden van nieuwe
gerechten. De tientallen kookprogramma’s zijn aan mij niet
besteed.
5. Eten moet vers zijn. Het liefst elke dag wat anders.
6. Er is verschil tussen bijvoorbeeld broccoli klaarmaken en
Jeroen schrijft elders in deze krant over zijn jeugdervaringen broccoli in een pan smijten.
met eten in Japan. Om te watertanden!

Koekemannetjes
Ella van Luyn
Dit heb je nodig:
500 gram bloem
225 gram boter
160 gram donkerbruine
basterdsuiker
160 gram stroop
(pannenkoekenstroop is
prima)
1 ei
1 eidooier
1 eetlepel gemberpoeder
1 eetlepel kaneel
2 theelepels nootmuskaat
snuf zout
poedersuiker
koekvormpje

Zo maak je het:
Meng de boter, suiker en stroop tot een romig mengsel. Voeg
het ei toe en roer het tot alles goed is gemengd. Mix de bloem,
gember, kaneel, nootmuskaat en zout alvast door elkaar in een
andere kom. Voeg dit beetje bij beetje toe aan het andere
mengsel.
Het deeg blijft door de stroop een beetje plakkerig. Verdeel het
in 2 stukken. Maak hier 2 plakken van en pak deze in met folie.
Laat het deeg ongeveer 4 uur rusten voordat je er koekjes van
maakt. Strooi wat bloem op een werkblad en rol hier het deeg
op uit.
Verwarm de oven 10 minuten voor op 160 graden. Druk de
koekjes uit het deeg met het vormpje. Leg ze op een met
bakpapier beklede bakplaat. Bak ze in 16 minuten goudbruin.
Roer poedersuiker met een klein beetje water tot glazuur. Giet
dit in een spuitzak. Knip het puntje eraf. Teken ogen, een
glimlach en knopen op je koekje. Laat het glazuur hard worden
en aanvallen maar!
Pak de grootste kom in huis of een keukenmachine, want je
krijgt een grote hoeveelheid. Mocht je een kleinere hoeveelheid
willen dan kan je de het recept ook halveren. Zelf ben ik het
vergeten om het deeg in de koelkast te doen, maar de koekjes
smaakten alsnog heel lekker. Als je het koekeman-vormpje niet
kan vinden, dan kan je ook je eigen koekvormpjes gebruiken.
Zelf heb ik het versieren niet gedaan met het glazuur, maar met
de dekoratiestiften van dr. Oetker (onder andere verkijgbaar bij
Albert Heijn).
liefs
Ella van Luyn
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Plannen voor verplaatsing busstation
naar de zeezijde van het
centraal station
Roos Toxopeus, Fagelstraat
Het zal u niet zijn ontgaan: de gemeente heeft plannen om het busstation van ‘voor’ naar ‘achter’ het station te verplaatsen,
ofwel naar ‘onze’ kant van het station. De besluitvorming hierover in het College van B&W komt dichterbij en de gemoederen
lopen steeds hoger op. In ieder geval aan deze kant van het station, maar mogelijk ook aan de stadskant, i.v.m. de concurrentie
die de nieuw geplande winkels zullen vormen voor de winkels in de binnenstad.
De verplaatsing van het busstation is gebaseerd op het stedenbouwkundig masterplan en het kaderbesluit Stationsgebied en
omgeving (STEO) van enkele jaren terug. Uitgangspunten daarbij zijn bijvoorbeeld: een uitnodigend stationsplein; de veilige
(! dus geen conflicten meer tussen bussen & fietsers) Stationsweg als rode loper naar de Beestenmarkt; het transformeren van
die lelijke hoek waar het busstation nu staat. Daar heeft natuurlijk niemand iets tegen! Maar op dit moment leeft bij de gemeente de opvatting dat dit allemaal alleen kan als het busstation naar de zeezijde wordt verplaatst. En daar is heel wat tegen
te zeggen.
Dat gebeurt dan ook, door verschillende partijen en op verschillende manieren. Zo is er de Werkgroep Ruimtelijke Ordening
Leiden Zeezijde (WROLZ) waarin de wijken aan deze kant van het station vertegenwoordigd zijn (ook de Raadsherenbuurt) en
die in regulier contact staat met de projectgroep die namens de gemeente de plannen voor uitvoering van dat kaderbesluit
STEO maakt. Naast dit meer formele kanaal zijn er andere initiatieven. Zo organiseerden de bewoners van de Rijnsburgerweg
op 9 december een bijeenkomst om buurtbewoners te informeren en mobiliseren. Want wat ons te wachten staat als de verplaatsing van het busstation inderdaad doorgaat, is niet niks. Ondertussen is het moeilijk om van de gemeente heldere informatie te krijgen, waar het vrijwel alle aspecten van de plannen betreft. Of het nu gaat om de verkeerskundige aspecten en onderzoeken daarnaar of de financiële paragrafen bij de verschillende opties.
Maar het gaat de buurtbewoners niet alleen om NIMBY (Not in my back yard), maar vooral ook om het algemeen belang: de
verkeersveiligheid & bereikbaarheid (incl. ziekenhuizen), kwaliteit van het OV, verstandig financieel-economisch beleid van
de stad Leiden, effecten voor milieu en gezondheid etc. Daarom werd een hackaton (een soort creatieve workshop) geïnitieerd
op 2 december waarin alternatieven werd bedacht voor de verplaatsing van het busstation, met heel aantrekkelijke, creatieve
resultaten! Deze werden kort op de bijeenkomst van 9 december toegelicht en uitgebreider op een speciale bijeenkomst op 14
december. Het uitgangspunt van dit initiatief is: We willen niet alleen ‘tegen’ zijn maar juist constructief meedenken aan een
betere oplossing.
Zoals gezegd: de bijeenkomst van 9 december was ook bedoeld om te mobiliseren. Waarom en hoe? Er zijn heel veel verschillende paden die kunnen worden bewandeld om de plannen bij te sturen. Het beste is om deze allemaal te bewandelen, maar dat
vraagt veel tijd en inzet en ook expertise. De huidige betrokkenen hebben daarvan niet genoeg en roepen dus hun mede-buurtbewoners op om te helpen. Dit kan op de volgende gebieden:
- Bestuursrechtelijk: Wat zijn onze rechten en plichten? Hoe en wanneer kunnen we die behartigen?
- Onderzoeken: Onderzoeken en rapportages van de gemeente, moeten zodra ze ter tafel komen, worden nagerekend/kritisch
worden doorgenomen.
- Communicatie: Elkaar op de hoogte houden: Facebook, Twitter, website Raadsherenbuurt. Maar ook kritisch geluid kenbaar
maken.
- Politiek: Zorgen kenbaar maken bij de politiek: bij de gemeente Leiden (bijv. via inspraak commissies van de fracties), bij de
provincie Zuid Holland en de Leidse randgemeentes. Wie heeft contacten/ingangen?
- Provincie: uitzoeken wat de rol van de provincie is t.a.v. ruimtelijke ordening, OV, HOV (hoogwaardig OV, bv. per provincie), kantoren, retail, etc.
- Overig.
De bewoners van de Rijnsburgerweg richtten een e-mailadres op zodat er een centraal punt voor communicatie is: busstationleiden@protonmail.com en een Twitteraccount @StationsgebiedLeiden dat inmiddels al door diverse fracties uit de Raad
wordt gevolgd, maar nog meer volgers nodig heeft en vooral content, d.w.z. discussies en berichten. Zo kunnen we de fracties,
die dit account volgen, op heel makkelijke wijze deelgenoot maken van de zorgen.
Ook de WROLZ heeft expertise nodig, bijvoorbeeld mensen die verstand hebben van financiën bij bouwprojecten om een antwoord op de beweringen en bezwaren van de projectgroep/gemeente te geven. Ook hier geldt: heb je het idee dat je iets kunt
en wilt doen, meld je! Dat kan via bovenstaand mailadres of via dat van Roos Toxopeus: rsevtoxopeus@hotmail.com
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Het zoveelste rampenplan van de
gemeente Leiden
Jeroen Hiemstra
Dit is werkelijk de enige manier om de plannen m.b.t. het verplaatsen van het busstation naar de zeezijde van het Leidse station
te omschrijven; een waar rampenplan. De afgelopen maand organiseerde D66 een informatie- en inspraakavond in de Grote
Beer over deze plannen rond het station.
‘We hebben nog nooit zo’n drukbezochte inspraakavond meegemaakt’ waren de woorden van de voorzitter van D66 die
avond, tja……een open deur! Want: We kunnen wel zeggen dat deze plannen voor de leefbaarheid van de bewoners van het
Houtkwartier en de Vogelwijk en Raadsherenbuurt zeer nadelig zullen zijn.
Het ‘visionaire’ plan , zoals die avond gepresenteerd door wethouder Robert Strijk (D66), en ondersteund door wethouder Paul
Laudy (VVD), die overigens niet aanwezig was, zal veel gevolgen hebben voor de veiligheid en leefbaarheid van de omgeving
van het station.
In de eerste plaats voor de eigenaar van het pand Rijnsburgerweg 6. Zij zullen per dag meer dan duizend busverplaatsingen pal
naast zijn huis gaan meemaken. Het parkje achter de villa op de hoek Bargelaan en Rijnsburgerweg zal worden opgeofferd en
er zal door de tuin van de villa een busrotonde worden gemaakt! Het LUMC poortgebouw komt in de dieseldampen (!) te hangen. Verdere consequenties zijn, dat het fietspad aan de zuidzijde van de Rijnsburgerweg weg zal moeten en dat er een twee
richtingsfietspad moet komen aan de kant van de Boerhaavelaan (noordzijde Rijnsburgerweg). Daarnaast komt er dan opnieuw
een verkeerslicht op de rotonde Rijnsburgerweg-Wassenaarseweg, een terugkeer naar de ‘gridlock’ van deze weg zoals twintig
jaar geleden.
De grootheidswaanzin van bepaalde wethouders in de gemeente Leiden kent nog steeds geen grenzen, ze lijken niets geleerd te
hebben van het ROC en Level debacle van de afgelopen jaren. Dit vanwege een misplaatste ‘visie’ om het Bio Science Park te
verbinden met de stad, en bouwgrond aan de stadskant van het station vrij te maken (en daar passen dan geen bussen meer tussen). Men vergeet er bij te vertellen dat er dan nog steeds taxi’s door de Stationsstraat zullen scheuren, en dat die honderden
bussen voor de schoolgaande jeugd een zeer gevaarlijk obstakel zullen zijn op de Rijnsburgerweg en Wassenaarseweg. De
afgelopen jaren zijn daar al twee personen overreden door stadsbussen (bij de Bargelaan, beide met dodelijke afloop).
De afgelopen weken is er bij verschillende Leidse politieke partijen geïnformeerd over hun houding met betrekking tot dit
plan. Hierover later meer. Het is voor iedereen goed om bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen te weten hoe de belangrijkste Leidse politieke partijen tegenover dit plan staan. Want het lijkt inmiddels hoog tijd voor een Leids Brexit of Trump
momentje……

Warme en Zuinige Winters
Thibaut Visser, Fagelstraat
Afgelopen november was de koudste november sinds 1998. Desondanks wordt 2016 waarschijnlijk het warmste jaar ooit gemeten. Wat voor weer ons de komende maanden te wachten staat is onzeker, maar één ding weten we wel: door klimaatverandering worden de extremen extremer en het weer minder voorspelbaar. De vraag is echter: hoe gaan wij hiermee om? Wat kunnen wij hieraan doen?
Het is een complex geheel dat door heel veel dingen wordt beïnvloed. Dit creëert in het algemeen een gevoel van machteloosheid. Toch kan iedereen bijdragen. Zo geeft MilieuCentraal een lijst van klimaatklappers 1; kleine en grote maatregelen die allemaal bijdragen aan het verminderen van je invloed op het klimaat. Een aantal belangrijke maatregelen is vooral ook voor de
winter interessant. Door het koude weer moeten we allemaal ons huis extra verwarmen en omdat de meeste huizen in de
Raadsherenbuurt tussen de 80 en 90 jaar oud zijn, vergt dit vaak veel energie. Gelukkig zijn er veel maatregelen die dit kunnen
verminderen en daarbij ook het comfort in huis verbeteren. Vaak winnen de investeringen zich ook financieel makkelijk terug!
De stad Leiden heeft dit ook ingezien en is begonnen aan een ambitieus energieprogramma. Deel van dit programma is het
helpen van alle inwoners om hun huizen energievriendelijker te maken. Hiervoor zijn onder andere subsidies beschikbaar en
CV- en energiescans. Ook heeft de stad wijkambassadeurs in dienst onder de campagne gagoed2. Misschien heeft u de posters
al zien hangen. Wijkambassadeurs staan de bewoners van hun wijk bij in alle vragen en problemen die kunnen opduiken bij
het verduurzamen van de woning.
Deze maand ben ik begonnen als wijkambassadeur voor het Boerhaavedistrict. Ik ben als kind in deze buurt opgegroeid en ik
voel me er nog altijd helemaal thuis. In de afgelopen jaren heb ik mij erg verdiept in de kwesties klimaatverandering en duurzaamheid. Graag zou ik de warmte die ik als kind gekregen heb aan de buurt willen teruggeven met het delen van mijn kennis.
Ik vind dat verduurzamen zo gemakkelijk mogelijk moet zijn en ik hoop als wijkambassadeur hierbij te helpen.
1

https://www.milieucentraal.nl/media/3145/160928-milieucentraal-overzichtsinfographic-rgb-web.jpg
www.gagoed.nl

2
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Mocht u enthousiast zijn om zelf aan de slag te gaan met het warmer en zuiniger maken van uw woning, heeft u vragen of wilt
u gewoon kennis maken, dan hoor ik het graag.
Thibaut Visser (Ir. Arch), Fagelstraat 12, duurzaamboerhaave@gmail.com 0612518845
P.S.
Veel bewoners hebben al één of meerdere veranderingen in hun huis aangebracht, zoals dakisolatie, nieuwe ramen of zelfs al
zonnepanelen. Ik zou u dan ook willen vragen om mij te vertellen welke aanpassingen u al gedaan heeft en wat uw huidig
stroom- en gasverbruik is. Hierdoor krijgen we inzicht over hoe ver we als buurt al zijn, of nog niet zijn. Het resultaat kunt u
dan vinden in de volgende editie van deze krant! Geen zorgen, uw gegevens worden uiteraard anoniem en met zorg behandeld.
Alvast hartelijk bedankt!

Wist u dat…
 Trouwe lezer Ad Littel uit de Van Oldenbarneveltstraat reageerde op het stukje in deze rubriek over de fietspaden van de
Rijnsburgerweg? Hij er van overtuigd is, dat de klinkergedeeltes ooit alsnog geasfalteerd zullen worden? Hij dat afleidt uit
het feit, dat de vakken genummerd zijn? Dat bedoeld is om aannemers een offerte te kunnen laten uitbrengen? Wij hopen,
dat hij gelijk krijgt?
 Op het artikel over de reiger ten huize van Joke van der Meer één reactie is binnen gekomen, en dan nog niet eens uit de
buurt? De bron, een historicus, verwijst naar het volgende artikel in de NRC van 10 juli 1996? Joke dus aan een heuse ramp
is ontsnapt?
Reiger pikt vrouw na hulp in oog
“Een Amsterdamse vrouw is gisteren zwaargewond geraakt toen ze door een reiger in haar oog werd gepikt. De vrouw
wilde de vogel helpen omdat hij gewond was geraakt bij een aanrijding. Het angstige dier pikte daarop in haar oog. De
vrouw is geopereerd. Volgens de politie “ziet het oog er slecht uit”. De reiger werd door de dierenarts afgemaakt”.
 De parkeermeter op de hoek Johan de Wittstraat – Van Oldenbarneveltstraat op 31 oktober, de avond voordat het betaald
parkeren inging, onjuist bleek te zijn ingesteld? Een oplettende redacteur dat constateerde en aan een collega vertelde? Die
onmiddellijk de gemeente mailde? Het op 1 november ’s morgens in orde bleek te zijn? De gemeente excuses heeft aangeboden? Wij dat dan weer heel netjes vinden?
 Er in de eerste week van november nog niet werd bekeurd, maar dat er wel waarschuwingen onder de ruitenwisser werden
geplaatst? Ook dat niet onaardig is?
 Janny van Nieuwkoop daar plaatjes
van schoot?

Foute parkeermeter

Correcte parkeermeter

Waarschuwing betaald parkeren

 De herdenking op Allerzielen op 2 november bij de grote vijver van De Leidse Hout ook dit
jaar weer (mede) werd georganiseerd door Carolien Kruijff, Rijnsburgerweg? Er indrukwekkend veel bootjes met een lichtje en een boodschap te water werden gelaten? Jeroen Hiemstra
daar een prachtige foto van maakte?

 De opening van de mini-bieb aan het Rozenpleintje nog even op zich laat wachten? Er op 11 november wel een lekker
knapperend houtvuur was en een aantal verkleumde buurtgenoten? U nader bericht krijgt wanneer alles definitief wordt?
 Vrijwel gelijktijdig 2 straatgenoten hun ergernis uitten over het plompverloren neerzetten van afval naast de ondergrondse
containers in de Johan de Wittstraat?
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Wij citeren Sjoerd Bronsgeest vanuit Nextdoor: Beste buurtbewoners, een verzoek. Wilt u papierafval, flessen e.d. weer
mee naar huis nemen als de betreffende afvalbakken vol zijn. Het is onbegrijpelijk dat iemand die de moeite neemt om zijn
papier e.d. naar de afvalbak te brengen, de boel er naast of er bovenop plaatst als hij/zij constateert dat de bak vol is. Alsof de lucht het doet verdwijnen. Het is zo'n treurig en armoedig
gezicht bij het binnenkomen van de straat of bij het vertrek. Met dank namens de omwonenden.
Ton Staphorst schreef: Met enige regelmaat wordt er bij de recycle containers een voorwerp
geplaatst met een formaat dat te groot is om door de opening te kunnen worden gedropt. Is
het de bedoeling dat een toverfee langskomt om het formaat te verkleinen en dat de fee zelf
actie onderneemt om het afval in de container te deponeren?
 Er een anonieme aanbieding binnen kwam, die we desondanks graag plaatsen?
“Ervaren kindervriend, van goede getuigschriften voorzien, bekend met de Raadsherenbuurt, biedt zich aan
om rond de viering van de jaardag van Sint Nicolaas kinderen en hun ouders met een bezoek te vereren als Buurtsint. Een
of meerdere Pieten in de gewenste outfit beschikbaar! Nadere informatie Johan de Wittstraat 52”.
 Het onduidelijk is, of er dit jaar weer een dansfeest wordt georganiseerd rond de jaarwisseling? Sommige buurtbewoners
het zeer zouden betreuren wanneer deze jonge traditie zou worden afgeschaft?
 De nieuwjaarsborrel natuurlijk wel doorgaat? Wij u op 15 januari allemaal graag persoonlijk het beste willen toewensen?
U daarvoor vanaf 16 uur welkom bent in het clubhuis van de Tennisclub aan de Van Beuningenlaan?
 Wij ook graag een interview hadden geplaatst met Lia Kruithof en haar man Jeroen Reurings uit de Fagelstraat over soldatenkost? Maar dat de een op zee zit bij de marine en de ander in Noord Afghanistan in Mazar e Sharif?
We wel een andere buurt-militair hebben in dezelfde straat, namelijk oud-kolonel Bill
Thompson? Hij vooral graag Indonesische gerechten eet? Hij dat ook deed met veel gasten
ter ere van zijn 80e verjaardag eind november? Hij trots op de foto van Jeroen Hiemstra staat
met zijn dochter Monique en zijn zoon Alexander?

Bill Thompson (80 jaar) met kinderen
Foto: Jeroen Hiemstra

Familieberichten
 Ons bereikte het droeve bericht, dat op 18 oktober Berend van Daalen is overleden. Hij was pas 52 jaar.
Berend was een buurtgenoot, wonend aan de Warmonderweg. Recent verhuisde hij naar Oegstgeest.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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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:
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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



Hans Rohlof

V. Oldenbarneveltstr. 38, tel. 514 5747



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



Nico Koek

Buurtcolumnist
V. Oldenbarneveltstr. 31, tel. 517 2818



Andrea Schröder

Opmaak
Fagelstraat 42, tel. 522 5491
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Dorien Gruppelaar

Voorzitter
Fagelstraat 49, tel. 06-49945016



Ritsaert Mulderije

Penningmeester
Johan de Wittstraat 23, tel 5156795



Karlijn Broekhuizen

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



Ernst ter Braak

Fagelstraat 16, tel. 06-18256377



Roos Toxopeus

Fagelstraat 41, tel. 06-45278844











Website
Karlijn Broekhuizen
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Familieberichten:
a.u.b. doorgeven aan
Ritsaert Mulderije,
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
Email: grhuis@ipact.nl
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:
Annette Mol, contactpersoon
Roodborststraat 18, tel. 515 3447
Werkgroep Nieuweroord:
Marijke van Dobben de Bruijn,
Warmonderweg 1, tel. 517 3657
Buurtenkoor »De Raadsvogels«
Jenke Goudriaan,
Warmonderweg 47, tel. 523 7710
Leeskring »De Raadsheer«
Rita de Coursey,
Fagelstraat 39, tel. 515 5886
Vereniging onderhoud garageplein Fagelstraat
Fokke Dijkema, voorzitter
Fagelstraat 23, tel. 515 3994
Oud Papier Actie
Rob Grootenhuis,
Fagelstraat 14, tel. 515 4769
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