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REDACTIONEEL

Van de redactie
»DE RAADHEER« in kleur?

Met Sinterklaas heeft ook de winter zijn intrede gedaan. De donkere dagen voor Kerstmis doen hun naam
eer aan. We schuilen diep weg in de kraag van onze
jas om aan de striemende hagel te ontkomen. Binnenshuis steken we kaarsen aan en branden de open
haard. En als we de hond moeten uitlaten, zien we bij
de buren hetzelfde: we proberen allemaal om het gezellig te maken. Tijd voor chocolademelk en verhalen
van vroeger.
Buren, dat is het thema van deze Raadsheer. Of het nu
de Pauluskerk betreft, of buren in Verona, een hond
die graag bij de buren logeert, kinderen die graag bij
de buren spelen, buren die ergens last van hebben of
buren die juist ergens heel blij mee zijn, ze komen
allemaal aan bod. Ook besteden we aandacht aan
buren in de wijken om ons heen: in de Vogelwijk,
Mariënpoel en aan de Oegstgeester kant van de Warmonderweg.
Dat wij in de Raadsherenbuurt geen burendag vieren,
is het logische gevolg van de vele buurtactiviteiten die
het bestuur ieder jaar weer organiseert en waar heel
veel buren aan deelnemen.
Een goede buur is beter dan een verre vriend. De redactie is dringend op zoek naar een uitzonderlijk goede buur, namelijk naar iemand die bereid en in staat is
om voortaan de lay-out van de Raadsheer te verzorgen. Tot onze spijt heeft Yvonne van Eijndhoven
aangegeven, dat zij dat niet meer kan doen; deze krant
is haar laatste. Het is een vrijwilligersbaan, die 4 keer
per jaar tijd vraagt: in maart/april, juli, oktober en
december. Er bestaat een template in Word, maar
volgens Yvonne “moet je wel wat gevorderd zijn om
die te gebruiken”, want er zitten wel wat rare dingen
in. Eigenlijk zouden die eruit moeten, maar dat kost
extra tijd en dat is er nog niet van gekomen. We hopen
dat zich snel iemand meldt bij ondergetekende, zodat
er rustig kan worden ingewerkt en overgedragen.
Toon u alstublieft een goede buur!
Het thema voor het voorjaarsnummer is “Cultuur”. In
een stad als Leiden is daar natuurlijk heel veel over te
vertellen. En in onze eigen buurt hopen we volgend
jaar weer een “Kunst in de kamer” te mogen meemaken. Bent u actief of passief ten aanzien van cultuur?
Maakt u zelf dingen of gaat u liever kijken of luisteren? Dat maakt niets uit, als u het maar deelt met onze
lezers. Stuur uw artikel, verslag, foto’s, ideeën etc.
voor 1 maart naar redactieraadsheer@hotmail.nl
Rest mij, alle lezers goede en gezellige feestdagen toe
te wensen en een gezond en gelukkig 2014!

Op papier is het helaas nog niet zo ver. Maar wist u:
dat u alle foto’s en illustraties in kleur kunt zien op
de buurtwebsite: www.raadsherenbuurt.nl?
 dat u in de online Raadsheer ook kunt doorklikken
via hyperlinks naar websites en mailadressen?
 dat u zich bij webmasterraadsherenbuurt@live.nl
kunt aanmelden voor buurtmail waardoor u
automatisch op de hoogte wordt gehouden?
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BUURT NIEUWS

Van het bestuur
Minke Holleman
Een nieuw jaar, nieuwe ontmoetingen en nieuwe ideeën!
Op zondag 12 januari is er weer de nieuwjaarsborrel van de buurtvereniging. Komt u ook? Gezellig buurtgenoten een gelukkig
en gezond nieuw jaar wensen. Bijpraten met straat- en buurtgenoten. Nieuwe buurtbewoners leren kennen.
Ook, nee juíst als u nieuw bent komen wonen in onze buurt, of al langer hier woont maar niet vaak naar buurtactiviteiten gaat:
kom gezellig een glaasje meedrinken. De nieuwjaarsborrel is een makkelijke manier om (weer) kennis te maken met buurtbewoners onder elkaar.
Er is altijd wel iets gemeenschappelijks te vinden tussen alle bewoners en dus tussen alle borrelaars. Je kunt de buurtbewoners
immers op zoveel manieren met elkaar verbinden:
liefhebbers van tuinieren en liefhebbers van tegels, honden-uitlaters en hondenpoep-haters, tennissers en hardlopers,
(groot)ouders, muzikale talenten, cultuurvreters of natuurmensen, mensen-die-willen-gaan-verbouwen en mensen-die-al hebben-verbouwd, oud binnenstad-bewoners, oud-Amsterdammers, oud – Groningers of echte Leienaren, ouders-van-kleinekinderen-op-zoek-naar-een-oppas, ouders-van-grotere-kinderen-die-op-zoek-zijn-naar-een-bijbaantje, Italiëgangers, Francofielen, gelukkige-bezitters-van-een- tweede-huisje-in-Spanje, wintersporters en watersporters, WP-ers of Leidse Houters, jong
van geest of oud ter been,boekenschrijvers en boekenlezers, yuppen en pensionado’s, buurmannen en buurvrouwen…..
Waar hoort u bij? Met wie wilt u wel eens een praatje maken tijdens de borrel? Komt allen!
Heeft u een idee voor de buurt voor 2014?! Op de nieuwjaarsborrel is een ideeënbus voor uw ideeën voor en over onze buurt.
Wilt u een nieuwe activiteit met elkaar? Of een bestaand evenement vernieuwen? Uw ideeën zijn net zo welkom als u zelf dat
bent!
Graag tot ziens de 12e!

De nieuwjaarsborrel van de buurt is op zondag 12 januari van 16.00 tot 18.00
uur in het clubgebouw van de tennisvereniging aan de Van Beuningenlaan.
Op maandag 10 maart wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden in het
Theehuis in de Leidse Hout.
Heeft u al buurtmail? Met buurtmail krijgt u per mail alle informatie over de buurt en buurtactiviteiten. Geef uw mailadres
door aan webmasterraadsherenbuurt@live.nl

Oud Papier Actie (OPA)

donderdag
donderdag
donderdag
donderdag

Plaatsen
2 januari
6 februari
6 maart
3 april

2014
2014
2014
2014

maandag
maandag
maandag
maandag
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Ophalen
6 januari
10 februari
10 maart
7 april
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BUURT NIEUWS

Kettinginterview
Rita de Coursey, Fagelstraat
1.

2.

Wat is het mooiste originele detail in je huis ?
Sommige deuren en ramen zijn nog origineel. De
ronde voorgevel is wel bijzonder.

3.

Wat is je favoriete buurtactiviteit ?
De hutspot maaltijd! Maar ook de nieuwjaarsreceptie en de optredens in het openluchttheater.

4.

4

Wanneer en waarom ben je in de Raadsherenbuurt komen wonen ?
Ik woon sinds 1977 in de Fagelstraat. In die tijd
was het erg moeilijk om een koophuis te vinden,
maar omdat de bewoners naar een sociale woning
gingen moesten zij het huis verkopen aan mensen
met een ‘urgente’ status en die hadden wij! We
ontdekten pas in de loop van de tijd hoe erg we
geboft hadden om in zo/n mooie wijk en prachtige ligging terecht te zijn gekomen! Dat ik naar
het station kan lopen geeft mij een enorm gevoel
van vrijheid [makkelijk om te reizen] en voor een
wandeling in het groen is er veel keuze.

Als de Raadsherenbuurt € 50.000 zou krijgen
om de buurt te verbeteren of te verfraaien, hoe
zou jij dat dan doen ?
Weet ik niet, maar ik wil graag even kwijt dat wij
er verstandig aan zouden doen om zoveel mogelijk gras en planten in voor- en achtertuinen te
hebben i.p.v. van tegels want zo kan het regenwater sneller opgenomen worden en zorgt het ook
voor een aangenamer (micro)klimaat.

5.

Hoe ga je naar je werk en hoe lang doe je daar
over ?
Toen ik nog werkte, altijd met de fiets en dat was
12 minuten. Als het glad was of er veel sneeuw
lag kon ik zelfs lopend, en dat was maar 25 minuten. Geweldig.

6.

Wanneer en hoe heb je voor het laatst gebruik
gemaakt van wat Leiden aan cultuur te bieden
heeft ?
Heel vaak museumbezoek [ook het Sieboldhuis
heeft goede tijdelijke tentoonstellingen], concerten in de Stadsgehoorzaal of Lokhorstkerk of hier
in de Pauluskerk. De Kunstroute vind ik altijd
boeiend, ook de Bijenmarkt, het Koraalzingen op
3 oktober. Open Monumentendag is bij mij een
vaste prik.
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7.

Welke krant lees je, op welk moment van de
dag en hoe lang doe je daar over ?
Sinds kort het Leidsch Dagblad, voor het eerst, en
ik moet zeggen dat ik er heel tevreden over ben.
In de ochtend onder tanden flossen en ontbijten
lees ik de krant! Fijn om op de hoogte te zijn van
wat er in Leiden zowat speelt – nieuwbouw of ruzie in de Raad of lokale initiatieven [Singelpark!].
Naast een beetje over wat er landelijk speelt,
soms zelfs met achtergrond informatie, niet
slecht.

8.

Wat komt spontaan bij je op als je het thema (
BUREN ) van deze Raadsheer leest ?
Dat er in een relatief kleine buurt toch zoveel
mensen met zulke boeiende projecten of banen of
interesses of ervaringen wonen! En dankzij de
Raadsheer komen we daar ook iets van te weten!
Geweldig.

9.

Welke vraag zou je zelf willen stellen ? En natuurlijk willen we ook je antwoord graag vernemen.
Mijn vraag is: Heb ook jij een verslaving aan de
computer? Zo ja, heb je een manier gevonden om
dat in te perken? Zelf ben ik gewoon verslaafd.

10. Wie mag de volgende vragenlijst beantwoorden en waarom heb je haar / hem gekozen ?
Mijn aardige buurvrouw Roos Toxopeus, mede
omdat zij de generatie vertegenwoordigt waar ik
zelf toe behoorde toen ik eerst in deze buurt
kwam wonen, nl. de generatie met kleine kinderen.
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? ? Ik zie, ik zie… ? ?
Het zoekplaatje in het herfstnummer van de Raadsheer betreft een afbeelding van
‘Ganesh’, de Hindoeïstische god met het Olifantenhoofd. Hij is de god van kennis
en wijsheid, neemt hindernissen weg en is de beschermheilige van reizigers. Deze
Ganesh is te zien op de gevel van het huis Van Ledenberchstraat 8. Dit is als enige
goed gezien door Pleun van der Vorst uit de Fagelstraat en haar vriendin Fiep Mulderije uit de Johan de Wittstraat. Zij krijgen een tegoedbon en mogen daarmee hun
prijs ophalen bij Wout Bergers.
De nieuwe zoekfoto
van Jeroen Hiemstra
is een detail van een
heel markant huis in de Raadsherenbuurt, dus die moet te doen
zijn. Aan de slag, geef uw ogen de kost.
Oplossingen kunnen tot 1 maart worden gestuurd naar
redactieraadsheer@hotmail.nl

Kamermuziek Oegstgeest voorjaar 2014
17 JANUARI:

PRISMA STRIJKTRIO

Janneke van Prooijen, viool, Elisabeth Smalt, altviool, Michiel Weidner, cello
verrassend programma met muziek van de Renaissance tot nu
14 FEBRUARI:

TOEAC

Renée Bekkers & Pieternel Berkers, accordeon
met de magistrale Schilderijen van een tentoonstelling van Mussorgsky
14 MAART:

LUMAKA TRIO

Jana Machalett, fluit, Charles Watt, cello, Mirjam Overlach, harp
prachtige Franse trio’s en duo’s van Janácek en Villa-Lobo
11 APRIL:

COLLEGIUM MUSICUM
DEN HAAG

Inês d’Avena, blokfluit, Peter Tabori, barokhobo, Rebecca Rosen, barokcello,
Claudio Ribeiro, klavecimbel
met hoogtepunten uit de Barok: Bach, Telemann en Quantz
Begin december 2013 stond De Paulus nog in de steigers (foto
Janny van Nieuwkoop). Zou het geluid na de restauratie nóg
mooier zijn?!
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De Pauluskerk
Peter Jansen, Johan de Wittstraat, voorzitter Stichting Pauluskerk
Oegstgeest
Leiden en geplaatst als vervanger van de bestaande klok die
in de oorlog was gevorderd ), over de naam Paulus (zendeling – het gebouw staat op grond van het Zendingshuis),
over detaillering en interieur (glas-in-loodramen, lichtarmaturen, het orgel, het hekwerk), over de renovatie in 2007.

Foto Dirk Ketting

De Pauluskerk aan de Warmonderweg; we komen er allemaal regelmatig langs. Maar weet u ook, dat het gebouw
sinds 2007 een druk bezocht cultureel centrum is? Waar
dagelijks vele mensen met plezier gebruik van maken?
De Pauluskerk is gebouwd tussen 1930 en 1932 en ontworpen door architect Jantzen, in de stijl van de Amsterdamse
School.
De opdrachtgever, de Vereniging tot Stichting van een
Tweede Kerk voor de Hervormde Gemeente, gaf er - na
vijftien jaar van wikken en wegen en discussiëren - de opdracht voor.
Een stukje van een pagina schrijven over de Pauluskerk is
kiezen. Over ieder stukje Pauluskerk valt veel te vertellen.
Over de bouwhistorische waarde van het gebouw (rijksmonument vanaf 2000!), over de klok (gemaakt in 1664 en
afkomstig van de oude Loodskerk aan de Herengracht in

6
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Ik heb gekozen voor de Pauluskerk als ons aller buur. Een
levendige buur, die met zijn dakvorm zijn vleugels vouwt
over de vele activiteiten, die dagelijks in het gebouw
plaatsvinden.
De Pauluskerk is sinds de renovatie in 2007 een cultureel
centrum geworden. Velen uit onze buurt, maar ook uit
omliggende buurten, maken van de Pauluskerk gebruik.
De Stichting Pauluskerk – eigenaar en beheerder sinds
2007 – heeft het gebouw voorzien van een aantal faciliteiten, waardoor verhuur aan verschillende organisaties en
particulieren mogelijk is geworden. Regelmatige huurders
zijn ondermeer B+C, K&O, Volle Evangelie Gemeente,
fysiotherapiegroepen. Maar ook particuliere huurders maken regelmatig of incidenteel gebruik van het gebouw,
bijvoorbeeld met lezingen, bijzondere feestelijke gelegenheden (trouwerijen), bijeenkomsten.
Zo beschikt de grote zaal van het gebouw over 180 stoelen,
een verende vloer, geavanceerde audio-videovoorzieningen, spiegelwanden.
Deze zaal wordt gebruikt voor dans- en bewegingslessen,
muziekonderwijs, concerten, filmvoorstellingen.
Daarnaast beschikt de Pauluskerk over vier kleinere zalen
voor muziekonderwijs, bijeenkomsten, vergaderingen.
Huurders kunnen gebruik maken van een kleine pantry;
voor meer voorzieningen op horecagebied heeft de Pauluskerk goede contacten met cateraars.
Ruime terrassen bieden bij goede weersomstandigheden
alle mogelijkheden voor feestelijke ontmoeting en last-butnot-least is er een eigen parkeerterrein.
Maar bovenal biedt de Pauluskerk sfeer. Sfeer door het
prachtige ontwerp en decoraties, sfeer door de ligging aan
de Warmonderweg, sfeer door de inrichting binnen en buiten het gebouw. In vele opzichten is de Pauluskerk voor ons
allen een goede buur.
Als je meer wilt weten over de verhuurmogelijkheden van
de Pauluskerk, bel dan gerust met Joanneke de Boer (verhuurmanager van de Pauluskerk 06-27253783) of met
Bertha van Knippenberg (secretaris van het bestuur 0715177145)
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“Wij blijven komen, want wij willen
niet dat het stopt!”
Ton Staphorst
Dit is de uitspraak van een echtpaar, trouwe bezoekers van
de concerten die K&O Oegstgeest organiseert. Sinds vorig
jaar kun je in de Pauluskerk deze concerten bijwonen.
Margaret Krill en Norbert Clavaux (zie huisfoto) werken
als vrijwilliger voor de sectie muziek van K&O en zij
organiseren de concerten. Margaret is musicus en musicoloog, Norbert manager ICT en Facilities Zij houden ervan
om het publiek een onvergetelijke muzikale avond te bezorgen, met een kop koffie vooraf en een glas wijn na
afloop.

Eerder bood K&O concerten aan in het Groene Kerkje.
Omdat het bezoekersaantal terugliep, dreigde een eind te
komen aan de concerten. Gelukkig kon een doorstart worden gemaakt in de Pauluskerk. Het was wel even wennen
voor de trouwe bezoekers, maar dat wennen duurde niet
lang. De fantastische akoestiek, de heerlijk verwarmde
ruimte, de prettige zitplaatsen en de verzorgde catering
maakten direct veel goed. De gang naar de concertkerk zit
er inmiddels goed in.
Hoe ziet een muzikaal avondje er uit? Om half 8 gaat de
zaal open. Tot kwart over 8 kunt u een heerlijk kopje koffie of thee drinken. Het concert duurt vijf kwartier. Na
afloop, zo rond half 10, staat er een goed glas wijn klaar en
kunt u met andere bezoekers, maar ook met de musici nog
napraten. Rond kwart over 10 is de avond afgelopen. En
voor de prijs hoeft u het niet te laten. Een los concert kost
€ 17,50 all in, voor jongeren is het slechts € 10,-. Indien u
een abonnement neemt voor tenminste vier concerten is de
prijs € 15,-.
Een concertseizoen (september-april) kent zes concerten.
De formule is dat vier maal een “traditioneel” concert
wordt gegeven, met bijvoorbeeld een strijkkwartet of een
Barokensemble en twee maal een “minder traditioneel”
concert, zoals een accordeon duo dat stukken van Grieg en
Moussorgski speelt. De wens van Norbert en Margaret is
om .de klassieke kamermuziek dichter bij de mensen te
brengen. Daarom geeft Margaret, samen met de musici, bij
de concerten een inspirerende toelichting.
Aan het eind van dit seizoen gaat K&O de balans opmaken. Omdat de loop er goed in zit, ook van buurtgenoten,
zullen de concerten naar alle waarschijnlijkheid ook volgend seizoen weer doorgaan.

D e R A A D S H E E R n r. 4 –
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Veronese buren
Nico Koek, buurtcolumnist
Kent u het boek ‘Italiaanse Buren’ (Italian Neighbours)
van Tim Parks? De jonge Engelse schrijver en zijn Italiaanse vrouw hebben besloten zich in Italië te vestigen. Hij
vertelt hoe ze hun intrek nemen in een mysterieus appartement in Montevecchio, een klein dorp vlak bij Verona.
Veel Italië-liefhebbers koesteren dit boek waarin Parks
verslag doet van de eigenaardigheden van het Italiaanse
leven: het gemak waarmee afspraken worden gemaakt én
genegeerd, de doolhof aan regels en de rituelen rond de
dagelijkse caffé. Ik herinner me een verhaal waarin hij
vertelt dat hij zich pas écht geaccepteerd voelt als hij ’s
winters mag meespelen in het plaatselijke harmonieorkest.
Dan breekt de lente aan. Zó zou iedereen wel in Italië
willen wonen.
Vrienden van mij uit Groningen zijn begin oktober voor
vier maanden naar Verona vertrokken. Zíj studeert Italiaanse literatuur en híj verdiept zich in de rijke kunstgeschiedenis van de stad. Voor mij een mooie aanleiding mij
in te schrijven voor een cursus en naar Verona af te reizen.
‘Andare e trovare ’ zoals dat zo mooi heet in het Italiaans:
(iemand) bezoeken, opzoeken. Mijn vrienden hebben hun
intrek genomen in de Vicolo Cieco San Pietro Incarnario,
een prachtige naam
voor een
doodlopend
straatje. Ik
zal hier, om
redenen van
discretie,
niet te veel
uitweiden
over de
wijze waarop elke
maand de huur per gevulde envelop wordt voldaan bij de
‘Agenzia’. Het feit dat op het naambordje bij de deurbel
beneden Maria Callas als bewoonster wordt vermeld, zegt
genoeg. Overigens is het adres zo wel makkelijk te onthouden. Al snel maakte ik kennis met de buren in de Vicolo. Twee huizen verder bevindt zich een bakkerij (elke dag
‘Pane Fresco’), waar ik snel bekend stond als de ‘amico
della coppia olandese’. Gretig nam ik daar mijn broodjes
én de complimenten voor mijn Italiaans in ontvangst van
het meisje achter de toonbank. Zelf kwam zij uit Roemenië. In de bar ‘L’Arco del Gusto’ raakte ik ook direct thuis
voor de gebruikelijke cappuccino. Op mijn eerste avond
kregen we daar, bij het ‘Festival di Risotto’, zes verschillende risotti opgediend, steeds met een passende wijn. De
uitgebreide toelichting van de kok bij elk gerecht ging
gaandeweg verloren in het lawaai van de tientallen disgenoten.

8
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Op de hoek van de Vicolo staat een prachtige Romaanse
kerk, de San Fermo. Veel Italianen trouwen op zaterdag.
Zo kan het gebeuren dat we vanaf het balkon elke twee uur
een trouwstoet zien voorrijden. De auto’s zijn met bloemen en vlaggetjes versierd en het bruidspaar en de gasten
dragen feestelijke
kleding. De mannen in
het zwart, vaak met
een modieus baardje
en opzichtige horloges.
De dames veelal in het
wit, in strakke pakjes,
dus voorzichtig uitstappen, en veel sieraden. Ook de kinderen
zien er opvallend netjes uit. Bovenaan de
trappen van de kerk
staat de priester in vol
ornaat het gezelschap
op te wachten. Een
nieuwe stoet arriveert, voorop een prachtig glimmende
donkerbruine Lancia. Het bruidspaar heeft haast en stapt
snel uit. Waaróm dat zo snel moet is duidelijk: er komen
grote witte rookwolken onder de motorkap vandaan. Enkele bruiloftsgasten snellen toe en proberen de auto aan de
kant te duwen. Maar dat lukt niet omdat de motorkap
gloeiend heet is. Er komt iemand met een grote kan water
aangelopen om het euvel te verhelpen. Groot tumult, maar
alles tevergeefs. Het bruidspaar verdwijnt de kerk in.
Een uur later wordt het bruidspaar opgehaald door een
vriend met een grote stationcar. Bij het inladen van de
bloemen zien we dat hij van beroep bouwvakker moet zijn:
zijn gereedschap en zakken cement staan achter in de bak
van zijn auto. De gestrande Lancia blijft achter en verzamelt in dat weekend
voor een astronomisch bedrag aan
parkeerboetes, keurig
opgetekend op prachtige formulieren
onder de ruitenwissers. Dat werd allemaal door ons,
nieuwe buurtbewoners, geregistreerd.
Leuk voor een Italiaans verhaal over
Veronese buren!
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Buurhond Boes
Annet van der Velden
Boes is de hond van Frans van de Broek en Christien Kellenaers in de Fagelstraat. Hij is zeker geen allemansvriend
maar gelukkig ook niet alleen op Frans en Christien gericht. De dag dat Boes kwam, maakten ook hun buren,
Gijsbert van Es en Minke Holleman, met Boes kennis.
Boes logeert daar inmiddels meerdere keren per jaar. Hij is
daar nu zo kind aan huis dat hij bij de voordeur van Gijs en
Minke wacht tot Minke van haar werk komt. Dat doet hij
vooral in de zomer. Hij loopt dan achterom, door een gat
in de heg, laat de deur opendoen door degene die al thuis is
en neemt dan plaats op de mat voor de voordeur en wacht

D e R A A D S H E E R n r. 4 –

geduldig tot Minke thuis komt. Gijs (die de portretfoto van
Boes maakte) en Minke zijn een soort opa en oma van
Boes, ze hebben wel de lusten van een hond (gezellig, lief,
blij als je thuis komt) en niet de lasten (uitlaten, eten geven
etc).
Daarnaast kun je Boes regelmatig tegenkomen in de
Leidse Hout met Dorien, Daan, Alex. Zij wonen allemaal
vlakbij en Boes is dol op ze.
Boes begon als buurhond, op dit moment is hij het voorbeeld van een buurthond. En Christien raadt dat iedereen
aan.
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Buurtirritaties
Jeroen Hiemstra
Algemeen kan worden gesteld dat wonen in de Raadsherenbuurt bijzonder prettig is.
Echter, toch zijn er altijd kleine of grote ‘irritaties’ die met enige regelmaat steeds weer de kop opsteken.
Hier volgt een, voor een ieder herkenbare opsomming, in willekeurige volgorde:
1.
2.

Geluidsoverlast, vooral in de zomer
Personen die over de stoep fietsen. (een (on) hebbelijkheid van met name sommige volwassenen)
3. Honden- en kattenpoep op de stoep/rijweg/in de boomperken (foto Janny van Nieuwkoop)
4. Steeds maar miauwende/jankende katten en idem blaffende honden
5. Meeuwenoverlast
6. Parkeerproblemen en/of parkeerdrukte bij de lagere scholen en crèches tijdens de ochtendspits
7. Veel te hard rijdende auto’s en vrachtwagens door de
smalle straten in de wijk
8. Hangjongeren (alhoewel dat probleem zich recentelijk
meer naar de Leidse Hout heeft verplaatst)
9. Inbraakrisico in huizen en auto’s
10. Parkeerschade aan auto’s zonder dat de dader zo vriendelijk is om zijn kaartje/een briefje achter te laten
11. Vuurkorven die in een warme zomernacht, als alle ramen
van de buren openstaan, worden aangestoken ‘voor de
gezelligheid’.
12. Onaangekondigde werkzaamheden door de gemeente aan
de infrastructuur in de wijk
Over dat laatste punt kunnen bewoners van de Van Oldenbarneveltstraat gerust zijn, de straat hoeft in principe geen tweede keer
open. De hoogspanningskabel, die nu de grond is ingewerkt, wordt
aangesloten. Er ligt geen oude 10,000 Volt ‘middenkabel’ door de wijk (lag op de Rijnsburgerweg). Gelukkig gaat de boel dus
niet meer open want er hoeft (voorlopig) niets meer uit/in.
Hier is echter door de bewoners bij de gemeente Leiden wel enige winst te behalen, want het binnen een paar maanden twee
keer opengraven van dezelfde route, eerst voor nieuwe gasleidingen en vlak daarna voor elektra, is redelijk inefficiënt te noemen!

10

D e R A A D S H E E R n r. 4 –

d ec em b er 2 0 1 3

BUREN

Gluren bij de buren
Jeroen Hiemstra
Het contact tussen bewoners onderling is in de Raadsherenbuurt veelal heel sociaal. Voor jong tot oud zijn er
regelmatig activiteiten in de wijk waar een ieder aan deel
kan nemen. Daarom is er ook sprake van sociale controle,
die zich uit in aandacht voor inbraakpreventie en de beveiliging van woningen (dit n.a.v. de recente golf aan gaatjesborende inbrekers). Op straat spelende kinderen worden
gewaarschuwd als er zich gevaarlijke verkeerssituaties
voordoen en voordeursleutels die nog in het sleutelgat
steken, vergeten door gehaaste buren op weg naar hun
werk, worden verstopt of op andere wijze in veiligheid
gebracht.
In de wijk staan mooie, bijzondere huizen en deze hebben
niet alleen de belangstelling van mijzelf maar mogelijk
ook van meerdere nieuwsgierige buurtgenoten. Je loopt er
dan netjes langs, maar denkt stilletjes: ‘ik ben wel heel
benieuwd hoe dit mooie huis er van binnen uitziet’.
Zo’n bijzonder, markant huis staat op de hoek van de Van
Slingelandtlaan en de Van Beuningenlaan. Het draagt de
luisterrijke naam De Bosmerel en werd in 1934 gebouwd
door architect en ontwerper Hendrik Wouda . Dit huis is
een fraai voorbeeld van de strakke Amsterdamse Schoolstijl. Wouda werd in 1885 in Leeuwarden geboren en
volgde zijn opleiding onder andere aan de Haagse Academie voor Beeldende Kunst. Daarna werkte hij enige jaren
bij de beroemde architect H.P. Berlage in Amsterdam.
Hier ontwikkelde hij zijn gevoel voor ruimtelijkheid en
strakke constructies, zo herkenbaar van de Amsterdamse

Schoolstijl uit die tijd en van het pand De Bosmerel. Naast
architect was Hendrik Wouda ook meubelmaker en vele
jaren verbonden aan de gerenommeerde meubelfirma
Pander & Zonen in Den Haag. Enige meubelstukken van
zijn hand kom ik regelmatig tegen in de Haagse flat van
mijn ouders. Wouda kreeg bij de firma Pander de vrijheid
om een eigen monumentale stijl te ontwikkelen en werd
tevens geïnspireerd door het werk van de Amerikaanse
architect Frank Lloyd Wright. De mooie overhangende
rietendakconstructie en de strakke raampartijen zijn verdere details die aan de buitenzijde van het pand aan de Van
Slingelandtlaan direct opvallen en zijn geïnspireerd op de
prairiestijl van Wright.
Van binnen heeft De Bosmerel over de jaren heen wel
enige verbouwingen moeten ondergaan. Het pand werd,
waar nodig, aangepast aan de eisen en de smaak van de
huidige tijd. Maar gelukkig zijn de bewoners heel voorzichtig te werk gegaan en zijn zo veel mogelijk originele
details bewaard gebleven. In de hal bijvoorbeeld is de
hand van Hendrik Wouda meteen herkenbaar. Het gastentoilet heeft nog steeds grotendeels de authentieke jaren
dertig uitstraling en vormt zo een klasse apart waar Wouda
zo bekend om is geworden. Tegenwoordig worden de
finesses zoals overhangende daken vaak gekopieerd in
nieuwbouwwijken. Echter, de diepe ‘overhang’ zoals deze
in de jaren dertig werd toegepast, is niet te evenaren, want
er gaat nu eenmaal niets boven het origineel!

De geheime klimopweg
Jeroen Hiemstra
Zomer 2013, eindelijk zijn we met de buren aan een klus
begonnen waar we tijden tegenop zagen. De klimop moet
echt weg. Deze dikke groene weelde vormt een ondoordringbare barrière op, in en over de schutting die onze
tuinen scheidt. De klimop groeit maar door, het wordt ons
allen te veel. De groene struik heeft bijna Sciences fictieachtige vormen aangenomen die niet alleen bezit heeft
genomen van onze schutting en ons uitzicht, maar als we
niet oppassen ook onze huizen zal weten binnen te dringen. De klimop moet eruit!
Dagen zijn we bezig met het snoeien van de vele takken,
met de dikke weelderige bladeren. Kliko’s vol groenafval
worden aan de straat gezet. Het is nog niet genoeg: ook de
wortels moeten eruit, we blijven graven en sjorren aan alle
resten van de arme klimop uit angst dat de plant weer
omhoog groeit.
D e R A A D S H E E R n r. 4 –

Eindelijk is het karwei geklaard, er is weer licht en lucht in
onze tuinen!
Jan, Joost, en Tom zien direct de vele voordelen: het hek
van het laatste gedeelte van de schutting is nu gedeeltelijk
vrijgekomen. Met een paar ondersteunende takken en de
snoeischaar maken ze een geheime doorgang. Er ontstaat
een pad door de achtertuinen. Wat een luxe! Je hoeft nu
niet meer achterom door de poort naar je vriendjes. Voor
papa’s en mama’s is het pad te klein, zij zouden alle tere
plantjes kunnen vertrappen op weg naar de buren. Plannen
voor nieuwe geheime doorgangen naar tuinen van andere
vriendjes en vriendinnetjes worden gesmeed. De klimop
heeft het dan misschien verloren, maar een geheel nieuwe
speeldimensie is geboren.
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Buurtburen
Jeroen Hiemstra
Rajika en Erik van Noort wonen samen met hun kinderen
Florian en Marilotte al weer meer dan tien jaar in de Vogelwijk. oegegeven, dit deel van eiden is ua woon-en
leefomgeving te vergelijken met de aadsherenbuurt.
aar ajika heeft zelf het grootse deel van haar jeugd
doorgebracht in één van de mooie straten van de aadsherenbuurt. Daarom ben ik benieuwd waarom Rajika en
Erik toch uiteindelijk voor de Vogelwijk hebben gekozen.
In het begin van hun relatie woonden ze samen eerst enige
tijd in een leuk, maar heel klein huisje, aan een Leidse
gracht. aija: “Dat was heel gezellig, maar voor ons was
het toen al duidelijk dat we in de toekomst toch voor de
Vogelwijk zouden kiezen”.
In 2003 heerste er nog een behoorlijke gekte op de woningmarkt, het is nu bijna niet meer voor te stellen, maar
toen was je tijdens een bezichtiging vrijwel nooit alleen
en had je soms zelfs vele kijkers voor je. Dat was ook het
geval toen ajika haar oog liet vallen op een leuk huis in
één van de Vogelwijk straten met de naam van een mooi
zingend vogeltje. Hun serieuze bod werd niet direct geaccepteerd en het duurde enige tijd en flink onderhandelen
over de prijs alvorens de verkoper uiteindelijk akkoord
ging.
Vele huizen in de Vogelwijk dateren uit ongeveer dezelfde
vooroorlogse periode als die in de Raadsherenbuurt. Ze
hebben vaak een even gedateerde keuken, badkamer en
veel achterstallig onderhoud. Juist dat is voor Rajika en
Erik één van de aantrekkelijke punten van een vooroorlogs
huis. Voor hen is het herstellen van originele details, die je
in modernere huizen niet ziet, een ware uitdaging en plezier. Hun Vogelwijkhuis onderging dan ook een grondige
verbouwing en waar nodig werden oude details hersteld of
gerestaureerd. Het resultaat mag er zijn, het huis beant-
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woordt vrijwel geheel aan hun woonwensen.
Erik legt uit:‘Een vergelijkbaar vooroorlogs huis in Oegstgeest is vaak 150 a 200 duizend euro duurder en dat heeft
dan nauwelijks meer woonoppervlakte’. ajika vult aan:
‘Je kunt zeggen dat de huizen in de aadsherenbuurt qua
bouwstijl misschien iets meer ‘grandeur’ hebben, maar
verder zijn beide wijken vrijwel gelijk. De huizen hier zijn
wel iets ruimer dan veel huizen in de aadsherenbuurt.’
(dat klopt en is door uw redacteur gecheckt). De ligging is
bijzonder goed en de demografie is vergelijkbaar, het is
geen doorgangswijk, mensen blijven er in principe lang
wonen en er is een goed sociaal contact. Het wijkfeest in
het eerste weekend van het nieuwe schooljaar is een belangrijk feest voor de buurt. En dan niet te vergeten de
Vogelwijk Speeltuin, die bij iedereen in de Raadsherenbuurt natuurlijk bekend en geliefd is, het vormt een heel
belangrijk extraatje voor het woon-en leef genot in beide
wijken ‘.
Zoon Florian: ‘Het voetbalveld is ook een heel leuke
speelplek in de wijk, en het zwembad voor de zwemlessen
is heel dichtbij. In de winter kan ik als er ijs ligt heel goed
schaatsen op de slootjes van het landje van Bremmer. Het
is onze privé ijsbaan, de hele buurt helpt dan altijd mee om
de slootjes sneeuwvrij te houden. Wonen in de Vogelwijk
is heel leuk, maar ik heb ook veel vriendjes in de Raadsherenbuurt!’ Dochter arilotte konden we helaas niet om
commentaar vragen en ook niet op de foto zetten, omdat ze
juist de middag van het interview een hockeywedstrijd
moest spelen. Het is duidelijk dat het gezin van Raijka and
Erik geen reden heeft om te gaan verhuizen. Zij zijn het
bewijs dat het in zowel de Vogelwijk als in de Raadsherenbuurt goed toeven is.
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Buren in Mariënpoel
Lilian Visscher
Margaretha Planting de Leeuw woont in de Eijmerspoelstraat 10. Ik vraag haar hoe het is om in haar buurt te wonen, en wat ze
heeft met de Raadsherenbuurt.
Hoe zijn jullie in jullie huidige huis terecht gekomen?
Wij hebben ons huidige huis (in de Eijmerspoelstraat) van vrienden gekocht. We woonden daarvoor op de Jan van Goyenkade
aan de andere kant van het centrum in een appartement naar alle tevredenheid. Vrienden van ons hadden net een mooi nieuw
huis gekocht maar moesten verhuizen vanwege het werk. Ze hebben het huis toen eerst te koop aangeboden aan vrienden en
bekenden en daar zijn wij op in gegaan omdat het huis helemaal kant en klaar was. We hoefden enkel voor de vorm een beetje
te stofzuigen en konden er zo in....
Hoe vinden jullie het om in jullie buurt te wonen (Mariënpoelbuurt?) Worden er ook dingen georganiseerd in jullie buurt,
bijvoorbeeld een buurtbbq? Doen jullie daar aan mee?
Wij wonen in een rijtje van 6 eengezinswoningen en hebben een goed contact met de buren. Er wonen veel kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd en dat maakt dat je gemakkelijk contact hebt met elkaar. Regelmatig is er een praatje bij de voordeur en
af en toe wordt er bij elkaar gegeten. Ook is er af en toe een buurt BBQ. Dat is altijd gezellig. Wij zijn de laatsten die in het
rijtje zijn komen wonen (13 jaar geleden..) en gezien het lage verloop wonen we er allemaal naar wens, denk ik. Met de mensen in het appartementencomplex is er wat minder contact, maar onze kinderen hebben een gemakkelijke bron om de hoek
voor snoep (Sint Maarten, Halloween) en de verkoop van kinderpostzegels. In groter verband worden er geen sociale activiteiten georganiseerd.
De Mariënpoelbuurt heeft veel scholen en daar wonen wij midden tussenin. Dat heeft wel eens nadelen want het parkje naast
ons huis is een geliefde plek voor jongelui om een beetje te kletsen en te hangen. Aan de andere kant is het in de weekenden
altijd erg rustig bij ons in de buurt en in de zomervakantie kun je haast een kanon afschieten. De kinderen hebben altijd veel
speelruimte om het huis gehad en aan de overkant bij het oude Agnes College (hutten bouwen in de meeuwenvallei..).
Verder genieten wijzelf veel van het groen in de buurt. We wandelen veel met de hond in het park en sinds dit jaar hebben we
een bootje op de Mariënpoelstraat liggen. We lopen zo naar ons bootje om naar de stad of naar het Joppe te varen. Dat vinden
we echt super!
Het oude Agnes College is net afgebroken en we hopen dat de plannen voor alle nieuwe woningen niet al te veel haast maken,
want we hebben nu een zee van ruimte voor de deur! Omdat er in onze wijk grote plannen zijn voor nieuwe woningen is er een
buurtcommissie zeer actief met tegengas geven aan de gemeente. Wijzelf zijn daar niet direct bij betrokken maar enkele van
mijn buren wel. Ik heb gemengde gevoelens over de enorme uitbreidingen die op stapel staan. Aan de ene kant is het een goede
zaak als delen worden vernieuwd en als de buurt een facelift krijgt. Helaas bevatten de plannen honderden woningen (echt
onvoorstelbaar veel) en ik ben samen met vele buurtbewoners bezorgd over de druk die dit gaat geven op parkeerruimte, verkeersruimte enzovoort. Het zal een grote impact hebben op in de eerste plaats onze wijk maar ik denk dat ook de omliggende
wijken het zullen merken.
Hoe vinden jullie het om buur te zijn van Raadsherenbuurt?
De Raadsherenbuurt is een gezellige buurt en ik kan mij voorstellen dat het fijn wonen is daar. We zijn lid van de tennisvereniging de Leidse Hout en daar merk je dat de Raadsherenbuurt soms net een dorp is. Er worden leuke dingen georganiseerd zoals
Sint Maarten (zijn wij ook een aantal keer geweest) en er is ook een Hutspot-wedstrijd toch? Wordt vaak gewonnen door ene
Mike.. Kortom de Raadsherenbuurt is een goede buur.
Wat doen jullie in de Raadsherenbuurt (school, sport, kennissen/vrienden)
We tennissen bij de Leidse Hout. Onze kinderen zitten/zaten op de Woutertje Pieterse School (dat is randje Raadsherenbuurt
denk ik). Door de school van de kinderen en de tennisvereniging kennen we veel mensen uit de Raadsherenbuurt.
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De buren van de overkant
Lilian Visscher
“ We kijken altijd jaloers naar de overkant hoe gezellig het daar is…”
De Warmonderweg is een bijzonder stukje ‘ rand’ van de
Raadsherenbuurt. Naast grens van de buurt zelf, is het ook de
stads- en gemeentegrens. Onze stoep is nog Leiden, maar
vanaf de straat bevindt je je op Oegstgeester grondgebied.
Ook als je niet weet dat de grens daar loopt, zie je het verschil. Wij zeggen wel eens gekscherend: wij hebben het
mooie uitzicht. Maar hoe is het om in een van die prachtige
huizen - die net niet in de Raadsherenbuurt staan - te wonen?
Ik ging op bezoek bij Toon en Melanie van Mierlo, die met
Anne Melief (5), Toon (2) en Lekx de hond (5) in de fraaie
rietgedekte villa op Warmonderweg 4 wonen. De kinderen
van Toon (Koen (19), Willem (17) en Julia (14) wonen bijna
de helft van de tijd bij hen.
Toon werkt een dag per week in Leiden aan de universiteit en
vier dagen in de week in Rotterdam. Melanie heeft na de
komst van de kinderen ‘haar toga aan de wilgen gehangen’ .
Hoe zijn jullie hier terecht gekomen?
‘ We hebben dit huis eigenlijk bij toeval gekocht, op de dag voor onze bruiloft. oon woonde voor zijn scheiding op de De
Kempenaerstraat, is daarna naar de Rembrandt van Rijnlaan verhuisd. We waren op zoek naar een groter huis en zijn gaan
rondkijken. We zochten in deze buurt, de kinderen van Toon zaten toen nog op de basisschool, de Gevers Deutz Terwee. In
die tijd moest je nog snel beslissen. We zijn twee keer kort binnen geweest. Ik (Toon) viel voor de zwartwitte vloer in de hal;
deze deed mij denken aan de vloer in het huis waarin ik opgroeide. Het huis is door architect Jesse gebouwd en draagt heel
sterk zijn signatuur. Dat heeft als keerzijde dat dit heel dwingend is, we hebben onze inrichting hier echt op moeten aanpassen.
Op de Rembrandt van Rijnlaan hadden we strakke meubels, die hebben we allemaal moeten vervangen.
Het huis heeft veel historie, is gebouwd in 1920 voor iemand uit Katwijk. Dat zie je nog terug in het glas-in-lood, waar vishaakjes in zitten. Er heeft ook een tandartspraktijk in gezeten. De laatste bewoners waren de heer en mevrouw Nagel. De heer
Nagel was hoogleraar rechten en schrijver. Zijn vrouw was kunstenares; zij heeft na het overlijden van de heer Nagel nog jaren
alleen in het huis gewoond. Toen wij het huis kochten, stond het binnen en in de tuin vol met schilderijen en beelden van mevrouw Nagel. Wij mochten van de zoon van mevrouw Nagel iets van haar werk uitzoeken, hij vond het een mooie gedachte dat
er zo iets van zijn moeder in het huis bleef.
Wordt er wel eens iets aan jullie kant van de Warmonderweg georganiseerd?
Aan deze kant van de Warmonderweg is weinig contact. De kinderen kunnen niet op straat spelen. Er wonen veel oudere mensen, weinig kleine kinderen. En via de kinderen leer je toch de meeste mensen kennen. We hebben wat contact met onze
nieuwe buren . We kijken altijd jaloers naar de overkant hoe gezellig het daar is.
Kennen jullie mensen in de Raadsherenbuurt?
We hebben wat contact met Barbra van de overkant, en natuurlijk Jeroen Hiemstra (wie kent hem niet), die ken ik (Toon) van
de universiteit. Verder ken ik Frank van den Ing nog uit Nijmegen waar ik gestudeerd heb, Kit Zwarts van de universiteit en
Paul Kuijt via voetbal van mijn kinderen. Onze kinderen spelen met Abe en Jip uit de Johan de Wittstraat.
Als we onze hond uitlaten in de Leidse Hout komen we altijd door de Raadsherenbuurt. Het oogt als een gezellige buurt, compact. ‘
Tijdens ons gesprek bladeren Toon en Melanie nieuwsgierig door het exemplaar van de Raadsheer dat ik voor ze heb meegenomen. Het voorstel om een borrel te komen drinken tijdens de buurtborrel op Koningsdag op 26 april 2014 aanvaarden ze
enthousiast. Ik hoop onze ‘ aadsherenburen’ dan te verwelkomen!
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Buurman & Buurman
Lilian Visscher
Wie kent ze niet, die twee sympathieke maar o zo klunzige
buurmannen die vol goede moed telkens weer aan het
klussen slaan, wat uiteindelijk vaak helemaal mis gaat.
Hoewel ik zelf vroeger de serie volledig gemist heb, heb ik
op meerdere fronten goede herinneringen aan deze buurmannen. Onze kinderen hebben schaterlachend op de
achterbank gezeten, als we onderweg naar ons
vakantieadres voor de zoveelste keer de
dvd van Buurman en Buurman afspeelden. Peter kroop het liefst er
bij op de achterbank, en grinnikte
vrolijk mee.
Toen ik nog bij Kinderpostzegels werkte, waren we een
paar jaar geleden op zoek
naar een ontwerp voor een
blikje pleisters dat als
aanvulling in het assortiment werd opgenomen
Dit ontwerp moest aansprekend zijn voor zowel
de jonge verkopertjes als
de ouders en kopers aan
de deur, wat nogal een
uitdaging was. Paul Frank
hadden we vanwege complexe licentiecontacten met
Amerika even geparkeerd
(overigens is dat dit jaar wel
gelukt), Buurman & Buurman
bleek een gouden greep. Eindeloos veel tweets over de Buurman en Buurman, de verkopen
overtroffen onze stoutste verwachtingen – Buurman & Buurman waren
hot.
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Op Wikipedia staat het volgende over de serie geschreven:
Buurman en Buurman (oorspronkelijk Pat a Mat) is een
Tsjecho-Slowaakse poppenanimatieserie van Lubomír
Beneš over twee onhandige maar vindingrijke klussers.
Tussen 1976 en 2011 zijn er 86 afleveringen gemaakt. De
Nederlandse versie verscheen vanaf 2006 op dvd.
Eerst werd de serie door de NCRV zonder
begeleidende stemmen op de buis gebracht onder de titel De twee stuntels.
Later werd Pat & Mat als Buurman
en Buurman door de VPRO uitgezonden in diverse kinderprogramma's, waaronder Bij Nieuwegein
rechtsaf en Villa Achterwerk.
De stemmen in deze Nederlandstalige versie worden verzorgd door Kees Prins en
Simon van Leeuwen.
In elke aflevering klussen
beide buurmannen, maar dit
gaat vaak op een grappige
manier volkomen de mist in.
Wanneer ze bijvoorbeeld een
klein gat in het dak willen repareren, wordt dit gat steeds groter. Gelukkig weten ze op het
eind meestal een oplossing voor
hun probleem te vinden, waarna ze
enthousiast "A je to!" (Tsjechisch
voor "En dat is het!") roepen.
Mijn tip? Tik op YouTube Buurman &
Buurman in en bekijk een paar afleveringen.
Gegarandeerd een boost voor je humeur…
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Indeling Raadsherenbuurt
Op Funda vonden wij de volgende gegevens over uw en onze buren en buurt.
Bevolking

Raadsherenbuurt

Leiden

Aantal inwoners

980

117.120

Man / vrouw

48,5% / 51,5%

48,7% / 51,3%

Bevolkingsdichtheid

2.314 inwoners per km2

8.272 inwoners per km2

Aantal huishoudens

415

61.525

Gemiddelde gezinsgrootte

2,3

2,0

Alleenstaanden

35%

47%

Paar zonder kinderen

28%

24%

Gezin met kinderen

37%

27%

Aantal inkomenontvangers

600 (61%)

81.700 (70%)

Gem. besteedbaar ink. per ontvanger

€ 31.700

€ 19.238

Gem. besteedbaar ink. algemeen

€ 20.400

€ 13.753

Lage inkomens

22%

38%

Hoge inkomens

62%

22%

Oppervlakte totaal

0,42 km2

21,88 km2

Land / water

100,0% / 0,0%

94,5% / 5,4%

Aantal woningen

340

50.985

Gemiddelde woningwaarde (WOZ)

€ 466.000

€ 225.000

Auto's totaal

315

37.550

Auto's per huishouden

0,8

0,7

Huishoudens

Leeftijd
0 - 15 jaar oud
15 - 25 jaar oud
25 - 45 jaar oud
45 - 65 jaar oud

65 jaar en ouder

Inkomen

Oppervlakte

Woningvoorraad

Motorvoertuigen
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Vleugelnoot
Annet van der Velden
Zo af en toe drink ik samen met de buurvrouw van nummer 11 koffie bij de buurvrouw op nummer 10.
Bij ons in de tuin staat een vleugelnoot. We denken dat de
boom bij de aanleg van de tuin
geplant is, in 1927 dus. Een veel
oudere variant staat in de Hortus
in Leiden (geplant in 1818). Ook
in de tuin van het Rijksmuseum
in Amsterdam staat er een uit
begin vorige eeuw. Ik vind deze
monumentale bomen prachtig.
Volgens geologen kwam de
boom veel voor in het pleistoceen en groeit de boom nu met
name in warme landen. Maar
mijn buurvrouw, waar wij koffie
drinken, heeft er problemen
mee. De vleugelnoot kan uitermate veel worteluitlopers ontwikkelen. Wanneer deze niet
worden weggehaald, zal er al gauw een bosje vleugelnoten
staan. Haar tuinman houdt dan ook nauwkeurig in de gaten
of er in haar tuin soms nazaten van de vleugelnoot komen.
Als hij ze ziet, verwijdert hij ze direct. Recent zag hij in de
tuin van weer andere buren een aantal jonge scheuten van
de vleugelnoot verschijnen. De eigenaren, die in China
wonen, en de huurders werden door de buurvrouw benaderd en de worteluitlopers konden verwijderd worden.

D e R A A D S H E E R n r. 4 –

Onze boom staat niet in de Hortus of in de tuin van het
Rijksmuseum. Ik vind de boom prachtig, maar door het
enorm dichte bladerdek en de grootte van de boom komt er
nauwelijks licht doorheen.
Bovendien staat de boom
naast een andere prachtige
boom, namelijk een rode
beuk. Ze staan eigenlijk te
dicht bij elkaar. Onze
buurvrouw zou het liefst
zien dat de boom omgezaagd wordt. Hoe graag
ik de buurvrouw ook mag,
het weghalen van de boom
overwegen we niet. Van de
gemeente mag de boom
trouwens ook niet weg. De
boom is een monument,
net als zijn soortgenoten in
de Hortus en bij het
Rijksmuseum. Okay, toegegeven, die zijn veel mooier.
Als u in uw tuin in de Raadsheerenbuurt een jonge scheut
van een vleugelnoot vindt, is deze misschien wel een
nazaat van die bij ons in de tuin. Een vleugelnoot kan zijn
zaadjes heel gemakkelijk en heel ver verspreiden en zijn
wortels kunnen ook tot ver in de buurt groeien. U bent
gewaarschuwd.

d ec em b er 2 0 1 3
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Noaberschap: een goede buur, soms
beter dan een verre vriend
De redactieleden gingen voor zichzelf na, wat een goede buur
betekent.
Lilian Visscher schrijft:
Toen we op de Warmonderweg kwamen wonen hadden we een heel bijzondere buurvrouw. Zeer belezen, boordevol bijzondere verhalen, en hoewel ze de 80 al gepasseerd was, gaf ze zelfs nog Russische les. Wij hielden altijd een oogje in het zeil, Peter
zette altijd haar vuilnisbakken buiten en ik ging regelmatig met (toen nog alleen) Manou op bezoek. Manou mocht dan met
haar verzameling speelgoedpaardjes spelen (ik denk dat ze daar een paardenmeisje van is geworden) en ik dronk met BB zoals we Buurvrouw Brouwer noemden - gezellig een glaasje port. Ze is alweer jaren geleden overleden, sindsdien heb ik met
diverse jongere buurtgenoten vele vriendendiensten uitgewisseld: op elkaars kinderen passen, wasjes voor elkaar draaien in
geval van kapotte wasmachines, last minute ingrediënten lenen en elkaars huisdieren tijdens de vakantie voederen.

Ton Staphorst schrijft:
Als ik op vakantie ben, staan de vier overburen Kees, Caroline, Amelie en Jessica klaar om de katten, inmiddels nog maar één
(zie de vorige Raadsheer) te verzorgen. Eerst een anekdote en dan een Sinterklaasgedicht van twee jaar geleden, als dank voor
de goede zorgen voor de katten.
De anekdote: Ik had een keer een sms aan Caroline gestuurd met het verzoek om Sjimmie en Muis hun avondhap te serveren.
Het ging altijd goed, maar deze keer ging het anders. Het bericht was, om onverklaarbare reden, bij iemand anders terecht
gekomen. Die persoon stuurde de volgende dag een reply: “Ik ben bang dat de katten zitten te verhongeren, want ik ben Caroline niet!”. et schrik in het hart maakte ik de dag na vertrek mijn voordeur open. Het is allemaal goed gekomen: de heren
hadden een behoorlijke speklaag en een dagje zonder hap kon wel.
Het Sinterklaasgedicht:
Twee lieve poesheren,
Zij gingen marcheren.
Maar na de duizendste stap,
Verlangden zij naar hun hap.
Wat zijn zij geschrokken,
De baas is vertrokken.
Hoe’s onze honger gestild
Met een lekker stuk wild?
Vier fans van de heren,
Zij kwamen veel keren
De voerbakjes vullen
Met lekkere spullen.
Als dank voor deez’ daad
Hierbij chocolaad’.
Sinterklaas.
Dank overburen!
Janny van Nieuwkoop en Marjan Bults kregen op 5 december 1998 een Sinterklaasgedicht van buurvrouw Gera Jansma (in
1999 verhuisd en inmiddels helaas overleden)
Wordt het Kerst in Delden
of blijven we in Leiden?
Vieren we het samen
of samen met de meiden?
Gaan we kindje wiegen
midden in de nacht,
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of branden we een kaarsje
met Kerstmuziek, heel zacht?
Is het buiten koud,
echt Hollands winterweer?
Marjan en Janny zorgen samen
voor een huiselijke sfeer.
Een potpourri, van alles wat,
wat is er nog te wensen buiten dat?
Heb ’t goed, wenst jullie d’oude Sint,
die zijn buurdames zeer bemint!

En de goede relatie met de oude buren blijkt ook uit een gedicht terug in 1999:
Maanden, weken, dagen, uren
mist de Sint zijn oude buren.
Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds, want
waar bleef dat plofje van de krant?
De BV’s en hun lange meiden
verslonden graag het nieuws uit Leiden.
En ondanks soms een vieze flats
waren zij best een beetje kats,
want ijger in de zon op ’t schuurtje
was goed voor menig zomers uurtje.
Nu is dat allemaal voorbij
en vrijwel daag’lijks missen wij
de buurvrouw onder haar baret
die heel gewoon haar fiets vastzet;
de buurman die zo dolgraag leest
en naar de bieb toe is geweest;
uit open deuren het geluid
van buurvrouw op haar dwarse fluit;
de buurman die de klimop snoeit
en rustig in de tuin rondstoeit;
buurvrouw, lezend onder bomen,
even wegzakkend in dromen;
buren wand’lend naar De Hout:
tijden waren dat van goud!
Het vertrek was gauw geklaard,
maar leed bleef jullie niet bespaard.
Dat zal beslist van invloed zijn
bij ’t vieren van een Sint-festijn.
Geen druk gedoe, geen dure dingen,
laten we maar vast Kerst-mis zingen.
Noël and bells en verse sneeuw,
zo gaan wij naar een nieuwe eeuw.
En met The Angel Gabriël
zingen wij: thank you, dank je wel!
Aangetekend moet zijn, dat de relatie met de “nieuwe” buren (1999 aan de ene kant en wat later aan de andere kant) ook buitengewoon goed en gezellig is. We zijn “de buuffies”. aar Sinterklaas doet niet meer mee…..
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Wist u dat….?


Rob Grootenhuis uit de Fagelstraat reageerde op het bericht over het
Tillenbeest (foto internet) in de vorige Raadsheer? Hij schrijft: Het is
erg fijn, dat hij terug is, maar de verklaring van de naam klopt niet.
Jan Wolkers heeft er in Serpentina’s Petticoat, zijn eerste bundel, een
verhaal over geschreven.
Ik ben blij dat ik dat nog niet heb weggedaan en kon het er dus even
bijpakken. Daarin vertelt hij over de borsten van de sfinx: “ Het zijn
deze lichaamsdelen die het mythologisch wezen aan zijn naam hebben geholpen: het tillenbeest. Moet je hem niet aan de tillen nemen,
vroeg mijn vader aan mijn moeder als er weer een baby schreeuwend
van honger in de wieg lag.”
En dan vervolgt JW met een verklaring die een klein beetje de kant
van het Wist u datje uitgaat: “ Ik heb het altijd in verband gebracht
met optillen, dragen. Wij zijn thuis orthodox. ik heb mijn moeder dus
nooit anders gekend dan zwanger en zogend. Ze had heel wat te tillen. ultatuli zou ze kunnen zeggen”
Ik heb dit boekje 40 jaar geleden gelezen maar altijd is de zinsnede: “ oet je hem niet aan de tillen nemen?” me bijgebleven. Vandaar mijn commentaar. En die woordspeling met Multatuli vind ik ook wel leuk.



Diezelfde Rob de zoekfoto van Krullevaar ook juist had gezien en ingestuurd? Zijn oplossing is kennelijk verloren gegaan,
maar hierbij alsnog de roem!



Er in de wintermaanden bridgedrives worden georganiseerd in het clubhuis van de tennisvereniging aan de Van Beuningenlaan? Er zijn geen wekelijkse lessen meer, maar zo eens per maand kan iedereen meedoen aan de sportieve wedstrijd.
Het gaat om het plezier, niet om een prijs. Geen inleggeld, wel zijn genuttigde drankjes voor eigen rekening. Wie (een
keer) mee wil doen, kan zijn/haar naam opgeven aan Paul Kuijt: paulkuijt@hetnet.nl



Barbara Falke-Meijer uit de Van Beuningenlaan een nieuwe werkplaats annex galerie heeft in Atelier De Zilverling aan de Pieterskerk Choorsteeg 16, waar zij haar handvervaardigde sieraden samen
met de werken van andere kunstenaars exposeert. Een gastvrije expositieruimte voor liefhebbers
van ambachtelijkheid in de kunst.
Geopend woensdag t/m vrijdag 11.00 tot 17.30 uur en zaterdag 11.00 tot 17.00 uur.

Moord op de gebroeders De Witt:
Dick Langbroek, Johan de Wittstraat
EEN

ZWARTE

BLADZIJDE

UIT

ONZE

GESCHIEDENIS

Op 9 februari 2104 zullen Jan E. van Dam en Martin Driessen, beiden lid van de landelijke vereniging Vrienden van De Witt, een lezing voor belangstellenden uit de Raadsherenbuurt komen
houden. In die lezing zullen zij verhalen over de gruwelijke gebeurtenissen die zich op 20 augustus 1672 (“het ampjaar”) hebben afgespeeld rond de Gevangenpoort in Den Haag. Op die zwartste dag uit onze geschiedenis werden beide broers De Witt door aanzienlijke burgers vermoord en
vervolgens door de daar verzamelde woedende menigte (“het grauw”) gelyncht. Beide sprekers
zullen ingaan op vragen als : hoe kon het zover komen? Wie zaten er achter de moord? Was er
sprake van een complot? Hoe was de relatie tussen Willem III, de jeugdige Prins van Oranje, en
Johan de Witt? Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden en de moordpartij te kunnen duiden, zal ook ingegaan worden
op enkele achtergronden, zoals de politieke machtsverhoudingen in de jonge Republiek. Tot slot zullen de gebeurtenissen op
de fatale dag van de moord van uur tot uur worden gevolgd, aan de hand van ooggetuigenverslagen uit die tijd.
De lezingen zullen worden gehouden ten huize van Dick Langbroek en Louise Berkhout, Johan de Wittstraat 18.
Tijdstip: zondagmiddag 9 februari 2014, 14-16 uur. Er is plaats voor maximaal 30 personen, waarvan de helft zelf een stoeltje
moet meenemen.
Aanmelden voor deze bijeenkomst gaarne uiterlijk 15 januari 2014 per email aan: dicklang@telfort.nl
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Sint Maarten
Op 11 november was het voor de kinderen in de buurt weer groot feest. Na het zingen van een liedje mochten zij bij vele gulle
gevers hun zakken vullen met snoep. Nee, liever geen gezonde mandarijntjes!
Jeroen Hiemstra legde een aantal deelnemers vast op de gevoelige plaat (nou ja, digitaal).
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ADVERTENTIES
Het Yogacentrum Leidse Hout
Omgeven door natuur en stilte:
Hatha Yoga, mindfulness-yoga en meditatie en ontspanningsyoga
Mindfulness- en Compassietraining
Individuele begeleiding
Lichaamsgerichte Ayurvedische massage en therapie
We werken met hart en ziel én aandacht voor lichaam én
geest
Zie voor informatie de vernieuwde website:
www.yogacentrumleidsehout.nl
Groene Maredijk 100 ( het Koetshuis)
0620829165
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ADVERTENTIES
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COLOFON

DE RAADSHEER«

»

Minibuurtgids


Een uitgave van de Vereniging Raadsherenbuurt, Leiden
Kopij: inleveren, bij voorkeur per e-mail (zie redactie-adres)
o Tekst in Word bijlage (dus niet als mail-tekst), zonder opmaak.
o Foto’s en andere illustraties graag als aparte bijlage in de mail.
Illustratie voorplaat:



Pleun Maes,
Warmonderweg
Bastiaan Tan, Daniël Tan enTimo van
Luyn, Van Oldenbarneveltstraat



Oplage:

325 exemplaren



Redactie

redactieraadsheer@hotmail.nl



Jeroen Hiemstra

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



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



Ton Staphorst

Johan de Wittstraat 52, tel. 517 0264



Annet van der Velden

Van Slingelandtlaan 9, tel. 515 0205



Lilian Visscher

Warmonderweg 27, tel. 565 1551



Nico Koek

Buurtcolumnist
V. Oldenbarneveltstr 31, tel. 517 2818



Yvonne van Eijndhoven Opmaak

Bezorging:











Bestuur





Dorien Gruppelaar

Voorzitter
Fagelstraat 49, tel. 06-49945016



Alexander Tilli

Penningmeester
Johan de Wittstraat 47, tel 517 0184



Erwin Duurland

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





Minke Holleman

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





Wouter van den Berg

Van Slingelandtlaan 11, tel. 301 2664







Website
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Familieberichten:
a.u.b. doorgeven aan
Alexander Tilli, penningmeester van de
buurtvereniging, en ook graag aan de
redactie van »De RAADSHEER«
Diefstal, inbraak, ouderenhulp, informatie
over onderhoud en huis verbouwen,
uitwisseling van gereedschap:
Rob Grootenhuis,
Fagelstraat 14, tel. 515 4769
Gevonden voorwerpen:
Rita de Coursey,
Fagelstraat 39, tel. 515 5886
Mededelingkastje, V Old./J.d.W.str.
Yvonne Slijkhuis,
Joh. de Wittstraat 20, tel. 517 5855
Buurtarchief lokaal:
Jeroen Hiemstra
Fagelstraat 15, tel. 512 1213
Buurtarchief regionaal:
Regionaal Archief Leiden
Boisotkade 2a, tel. 516 5355
Vereniging Binnenterrein OWHJ
Raadsherenbuurt:
Ad Littel, secretaris
Van Oldenbarneveltstraat 35,
tel. 515 3475
Vereniging Vrienden van de Leidse Hout:
Freek van Beetz, secretaris
Pr. Beatrixlaan 43, Oegstgeest
tel. 517 12 82
Stichting Leidse Hout Monumentwaardig:
Jan Reedijk, secretaris
Antonie Duycklaan 4, tel. 5176596
Werkgroep Leidse Hout Theater:
Dorothee Albers, contactpersoon
Joh. De Wittstraat 45, tel. 301 4502
Werkgroep Nieuweroord:
Maarten Mentzel,
Joh. de Wittstraat 38, tel. 517 2570
Buurtenkoor »De Raadsvogels«
Rianne Boonstra,
Rustenborchdreef 44, Oegstgeest
tel. 515 7135
Leeskring »De Raadsheer«
Rita de Coursey,
Fagelstraat 39, tel. 515 5886
Vereniging onderhoud garageplein
Fagelstraat
Fokke Dijkema, voorzitter
Fagelstraat 23, tel. 515 3994
Oud Papier Actie
Rob Grootenhuis,
Fagelstraat 14, tel. 515 4769

d ec em b er 2 0 1 3

D e R A A D S H E E R n r. 4 –

d ec em b er 2 0 1 3

27

Rijnsburgerweg 147
2334 BN Leiden
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