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

Wow! Wat een winter was het ineens. Code rood, 

verder alles wit onder bergen sneeuw zoals we dat 

niet vaak meemaken. De ooievaars zaten ineengedo-

ken op hun nest op het landje van Bremmer. De dap-

pere blauwe druifjes, die dachten dat het al voorjaar 

was, doken terug in hun kraag. Bomen en struiken 

verloren takken door de ondragelijke last. Maar wat 

een plezier voor jong en oud! 

Een ander groot plezier is het feit, dat de redactie is 

uitgebreid met twee leden. Soms springt er zomaar 

ineens een vonk over, soms bestaat er eigenlijk al 

lang een innige band. Ja, het redacteurschap is echt 

liefdewerk en absoluut geen oud papier. Integendeel, 

we proberen met ons nu vergrote team steeds weer 

een leesbare buurtkrant samen te stellen op nieuw 

papier. Hoe lang nog? Ondergetekende hoopt: tot in 

lengte van jaren.  

In deze editie presenteren Leta Janssen en Ruurd 

Kok zich als onze collega’s. Heel hartelijk welkom al-

lebei! 

Het thema van dit nummer, Oud en Nieuw, klinkt mis-

schien wat oubollig, maar is toch heel bewust geko-

zen. Het gaat niet alleen om de jaarwisseling. Er komt 

een blikje Buisman voorbij, maar ook een pasgeboren 

baby. Zogenaamd vergeten groente en van afgedankt 

textiel nieuwgemaakte artikelen. Artikelen voor en te-

gen vuurwerk tijdens de jaarwisseling. En het bestuur 

kondigt de Nieuwjaarsreceptie aan. Die is altijd heel 

gezellig, dus kom deze keer ook! En daarna altijd. 

Het thema voor de Raadsheer van april 2018 is: Erf-

goed. In China is 2018 het jaar van de hond, in Euro-

pa het jaar van het Cultureel Erfgoed. Wij willen dat 

“cultureel” niet zo strak hanteren; alles wat met erf-

goed te maken heeft, is van harte welkom. Uw huis, 

piano, banktegoed, platencollectie, old timer, dat vre-

selijke portret van tante Sigebertha, de modelspoor-

baan (onlangs nog eentje verkocht voor miljoenen), 

die trouwjurk, ach, eigenlijk alles wat u ooit niet mee 

zult kunnen nemen. Stuur ons uw verhalen:  

redactieraadsheer@hotmail.nl (geen .com) 

Rest mij, alle lezers heel fijne kerstdagen toe te wen-

sen en alle goeds voor 2018. Maar eerst een prettig 

uurtje met het lezen van deze Raadsheer. 

Janny van Nieuwkoop 
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»DE RAADSHEER« in kleur?  
Op papier is dat helaas onbetaalbaar.  

Maar in de online versie via www.raadsherenbuurt.nl zijn wel  
alle foto’s in kleur. Alle Raadsheren vanaf december 2007  

kunt u daar vinden en nog eens nalezen. 
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Al weer een jaar voorbij 

Ernst ter Braak 

“Isn’t it funny how day by day nothing changes, but when you look back everything is different”  

(C.S. Lewis). 

Er is alweer een jaar voorbij. Alweer een jaar in de Raadsherenbuurt met dagen waarop er niets veranderde en da-

gen waarop juist alles zomaar anders werd. Dagen vol gewone, dagelijkse dingen en dagen waarop er nieuwe 

buurtbewoners geboren werden, we nieuwe en oude buurtbewoners (terug) verwelkomden en dagen waarop we he-

laas afscheid moesten nemen van dierbare buurtbewoners. Veel bleef hetzelfde en toch veranderde alles. 

We proosten graag met de hele buurt op al dit oude en nieuwe op de altijd gezellige nieuwjaarsborrel op 14 januari 

om 16 uur in het clubhuis van de Leidse Hout Tennisclub aan de Van Beuningenlaan. 

Namens het buurtbestuur: tot dan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUD PAPIER ACTIE 
(OPA) 

Plaatsen container Johan de Wittstraat Ophalen container 

donderdag 4 januari 2018 maandag 8 januari 2018 

donderdag 1 februari 2018 maandag 5 februari 2018 

donderdag 1 maart 2018 maandag 5 maart 2018 

donderdag 5 april 2018 maandag 9 april 2018 
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Ketting-Interview 

Janneke van Etten, Johan de Wittstraat 

1. Wanneer en waarom ben je in de Raadsherenbuurt komen wonen? 

Pieter en ik zijn in september 2003 in de Raadsherenbuurt komen wonen. Wij kwamen vanuit Amsterdam en wil-

den graag iets groter wonen. Onze zoon Niels was toen al geboren en onze jongste zoon Joris was op komst. We 

kenden Leiden omdat we er gestudeerd hadden, we vielen voor de charme van de Raadsherenbuurt. En nu willen 

we er nooit meer weg! 

2. Wat is het mooiste originele detail in je huis ? 

De bovenste helft van onze oude keukendeur, die we bij de verbou-

wing van onze keuken bewust hebben laten zitten, omdat het een 

leuk doorkijkje geeft naar de gang.  

3. Wat is je favoriete buurtactiviteit ? 

Moeilijk kiezen.. maar ik ben toch het meest een zomermens, dus ik 

ga voor de  zomer buurtbbq. 

4. Als de Raadsherenbuurt € 50.000 zou krijgen om de 

buurt te verbeteren of te verfraaien, hoe zou jij dat dan doen ? 

Ik zou het aan de scholen in de buurt geven, zoals we eerder deden als bestuur toen er geld voor de buurt was te 

vergeven van de gemeente. 

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

Ik werk bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Vanuit huis stap ik op de fiets naar het station en vervolgens 

met de trein naar Den Haag. Vaak ben ik er al binnen 20 minuten. 

6. Wanneer en hoe heb je voor het laatst gebruik gemaakt van wat Leiden aan cultuur te bieden heeft ? 

Een paar weken geleden was ik bij de tentoonstelling over Jan Wolkers, weliswaar in Oegstgeest. Ik hou ook erg 

van toneel, dus ik ga regelmatig naar voorstellingen in Leiden en Amsterdam. 

7. Welke krant lees je, op welk moment van de dag en hoe lang doe je daar over ? 

Ik lees het NRC, na mijn werk in de avond. Ik denk dat ik daar gemiddeld een half uur per dag aan besteed. 

8. Wat komt spontaan bij je op als je het thema (Oud en nieuw) van deze Raadsheer leest ?  

Feestelijk moment om samen te vieren. Onze kinderen vieren het het liefst hier in de buurt, vinden wij trouwens 

ook erg gezellig. 

9. Welke vraag zou je zelf willen stellen ? En natuurlijk willen we ook je antwoord graag vernemen. 

Als ik de loterij zou winnen, zou ik dan gaan verhuizen? Nee, ik ben echt gevallen voor dit gezellige buurtje met 

leuke mensen. Ik zie veel van de wereld en ik zou op veel plaatsen kunnen wonen, maar ik vind het hier altijd heer-

lijk thuis komen. 

10. Wie mag de volgende vragenlijst beantwoorden en waarom heb je haar / hem gekozen ? 

Ik heb gekozen voor Lilian Visscher, een dierbare en enthousiaste vriendin uit de buurt.
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Zalig Nieuwjaar 

Nico Koek, buurtcolumnist 

Het sneeuwde altijd op nieuw-

jaarsdag, in mijn herinnering. Op 

die dag trokken we in een groepje 

door de straten van Roelofarends-

veen, het tuindersdorp waar ik op-

opgroeide. We gingen ‘Nieuwjaar 

wensen’, een oude traditie in onze 

grote katholieke familie. 

 Meestal ging ik op pad met een 

paar neefjes; bij een oom en tante 

aangekomen gaf je hen een ferme hand en wenste een 

‘Zalig Nieuwjaar’. Zij gaven kleine kinderen wat 

snoepgoed, maar de ouderen kregen geld! Om dit geld 

te incasseren was in de voorafgaande weken een speci-

aal  busje gemaakt. Mijn moeder spaarde een jaar lang 

de ‘Buisman-busjes’. Buisman was  een poeder van ge-

brande suiker waarmee koffie sterker werd gemaakt. 

Het deksel van het busje werd vastgeplakt met afplak-

tape en met een schaar werd daarin een gleufje ge-

maakt. Daar moest het geld in. Meestal kreeg je een 

stuiver, soms een dubbeltje. Een peettante was zelfs wel 

goed voor een kwartje. Ik had pech want mijn peetou-

ders woonden in Den Haag – te ver om naar toe te lo-

pen. 

Elk huis waar wij kwamen ademde dezelfde herkenbare 

sfeer. In de kamer stond de kerststal centraal. Alle 

beeldjes kende je: het kindje in zijn kribbetje, Jozef en 

Maria, de handen vroom gevouwen. Herders en enge-

len, de os en de ezel, en veel schaapjes. Op de achter-

grond stonden de Drie Koningen in afwachting van 6 

januari. Zij werden elke dag een stapje dichter bij de 

stal gezet. Sommige families hadden al een televisie. 

Daarop waren dan het Nieuwjaarsconcert uit Wenen en 

het schansspringen uit Garmisch Partenkirchen te zien. 

Maar wij moesten verder, rammelend met  ons busje, op 

naar het volgende adres. Onderweg probeerden we de 

opbrengst  in het busje vast een beetje te schatten. Het 

was  al donker als we weer thuiskwamen. Dan  peuterde 

je haastig het dekseltje van het busje los en telde de op-

brengst.  Meestal deden de ouders er nog een gulden bij 

en zeiden: “Zalig Nieuwjaar”. Op de dag na Nieuwjaar 

mochten we iets nuttigs kopen van het opgehaalde geld.

Bij de plaatselijke kantoorboekhandel schafte je een 

potlood met een  puntenslijper en gum aan, of -  als de 

beurs dat toeliet - een etui met kleurpotloden. Daarmee 

moest je wel netjes kleuren, “binnen de lijntjes”! 

Het begin van het nieuwe jaar wordt in Italië Capodan-

no genoemd. In Napels trok een groepje zangers vroe-

ger van huis tot huis, de traditie van lo scuscio.  Hun 

liedjes en muziek waren bedoeld om geluk te brengen 

in het nieuwe jaar; de deur niet open doen betekende 

ongeluk. Die traditie is zo goed als uitgestorven. In 

kleine dorpen bestaat nog wel iets dergelijks, waar de 

kinderen voor hun zang worden beloond met snoep of 

geld, zoals bij het ‘Nieuwjaar wensen’ in mijn Veense 

familie. De viering van Oud-en-Nieuw vormt uiteraard 

ook een culinair hoogtepunt: in Lazio is de capitone - 

zeepaling  - het traditionele gerecht voor de Cenone, de 

feestmaaltijd op  Oudejaarsavond. In het  Noorden doet 

men zich tegoed aan de cotecchino - een varkensworstje 

- of de zampone  - een gevulde varkenspoot. Die wor-

den dan geserveerd met lenticchie – linzen – die voor 

rijkdom staan. Het eetfestijn wordt afgesloten met een 

panettone, inmiddels ook in Nederland wel bekend, of 

met strufoli, een taart opgebouwd uit gefrituurde deeg-

balletjes en overgoten met honing. Met spumante  en 

druiven gaan de Italianen het nieuwe jaar in. Capodan-

no kent van oudsher nog een bijzondere traditie. Rood 

brengt geluk en daarom kopen verliefde stelletjes voor 

die gelegenheid rode lingerie. Maar van dat soort ge-

bruiken  hadden wij als Veense jongens natuurlijk geen 

weet.  

Ik wens iedereen een “Zalig Nieuwjaar”! 
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Oud & nieuw, het leven voor en na  

de komst van Martijn 

Wouter en Dorine Duives, Van Oldenbarneveltstraat  

Het thema van deze krant is Oud & Nieuw, normaliter het moment om de balans op te maken. Voor ons een mo-

ment om ons leven voor en na Martijn, ons zoontje van bijna 2, met elkaar te vergelijken. Ons ‘nieuwe’ leven met 

deze kleine man is een leuke achtbaan, die niet te vergelijken valt met de achtbaan van ons ‘oude’ leven voordat we 

de ouders van Martijn werden. 

Wat echt veranderd is in ons leven met Martijn is de introductie van structuur. ‘Spontane’ activiteiten als wat gaan 

drinken met vrienden, of met z’n tweeën de stad in gaan, of even naar Londen vliegen, zijn iets minder makkelijk 

geworden. Vooruit denken en plannen is nu het motto. Hebben we een oppas nodig? Zijn we op tijd thuis tussen de 

middag zodat Martijn nog even kan slapen? Ondanks dat dit wennen was, zien we dat ook nu ‘spontane’ activitei-

ten prima te ondernemen zijn. We hebben een geweldig vangnet, bestaande uit een hele fijne oppas Liza die om de 

hoek woont, opa’s, oma’s, ooms en tantes, die met alle liefde en plezier willen oppassen mochten we toch de krie-

bels krijgen om iets te ondernemen! 

Ook het (uit)slapen is in twee jaar sterk veranderd. Het lekker uitslapen en ongegeneerd lang in je bed blijven lig-

gen in het weekend zit er niet meer in. Ook al heeft Martijn het doorslapen snel onder de knie gekregen, om 7 uur is 

hij WAKKER!!!! Helaas maakt hij daarin geen onderscheid tussen doordeweekse dagen en het weekend. Als je 

hoort dat er in de kamer naast je door een stuiterbal (Martijn) een bed wordt afgebroken en/of knuffels vanuit het 

bed de kamer in gelanceerd worden, dan is uitslapen een stukje moeilijker geworden. Daar staat tegenover dat je 

zelf ’s avonds om 10 uur met gemak heerlijk je bed ik kan, uitgeteld en wel. 

De manier om ontspanning te vinden en samen met elkaar dingen te ondernemen binnen- of buitenhuis is tevens 

anders geworden. Nu “ontdekken” we de wereld met zijn drieën. Een ontdekkingstocht bestaat nu vooral uit de 

simpele alledaagse dingen. Blaadjes zoeken in de Leidse Hout, zandkastelen bouwen op het strand, zoveel mogelijk 

houten blokjes in een plastic zakje doen, boodschappen in (en uit) het boodschappenkarretje doen, glijden en 

schommelen in de speeltuin, zijn maar een paar van de activiteiten die Martijn en wij graag ondernemen. Het blijft 

verbazingwekkend om te zien dat een kind zo ontzettend veel lol kan hebben tijdens het uitvoeren van deze simpele 

activiteiten. Wij als ouder halen veel lol en/of ontspanning uit hem, en de manier waarop hij van deze dingen kan 

genieten. 

Dorine en ik houden erg veel van koken en het lekkere eten en drinken dat daarbij hoort. Dat is eigenlijk alleen 

maar toegenomen met de komst van Martijn. We proberen Martijn bij het koken te betrekken en zoveel mogelijk 

mee te laten eten met wat wij eten. Daar Martijn een grote smulpaap is, zijn we nog weinig dingen tegen gekomen 

die hij niet eet. Daarnaast vind hij het net zo leuk als zijn moeder om dingen te bakken. Sinds een aantal maanden 

gaan er geen twee weken voorbij zonder de zelfgebakken koekjes van Martijn. 

Uiteindelijk gaat het om balans vinden tussen het “oude” en “nieuwe” leven. Sommige dingen kunnen we (nog) 

niet ondernemen met Martijn. Echter, nu Martijn zelf mobieler is, gaan een hoop dingen alweer een stuk makkelij-

ker. Toch blijft het zoeken naar de balans. Het is een zeer grote verandering, zo’n kleintje, maar een verandering 

die het in onze ogen helemaal waard is. Als we de balans opmaken, dan is een leven zonder Martijn voor ons echt 

heél erg moeilijk voor te stellen. 

 



O U D - N I E U W   

7  De RAADSHEER  nr. 4  – December 2017  

 

Een speciale jaarwisseling  

U begint er vast al aardig aan te wen-

nen, dat uw redacteuren een persoon-

lijk stukje schrijven over het thema. 

Deze keer vertellen ze over een jaar-

wisseling die nog in hun geheugen 

gegrift staat.  

Jeroen Hiemstra was niet altijd in 

Nederland tijdens de jaarwisseling. 

Lees maar: 

Aangezien ik in mijn jeugd tot mijn 

18e in Japan heb gewoond bracht ik 

veel oud en nieuw vieringen door op 

een heel andere manier dan in Neder-

land.   Met familie en vrienden, net 

zoals Japanners dat doen, maar dan 

wel om met flink wat ‘hanabi’ (vuur-

werk) dat ik al in de zomermaanden 

had gekocht om met oudjaar af te ste-

ken.  In de zomer was er in Tokyo 

vuurwerk te koop maar in de winter-

maanden niet, dus mijn schoenendoos 

met romeinse kaarsen, rotjes, rook-

bommen en vuurpijlen stond al maan-

den klaar!  Op het geknal kwam stee-

vast de plaatselijke ‘omawari-san’ 

(buurtagent) vanuit zijn ‘koban’ 

(piepklein lokaal politie-huisje)  even 

een kijkje nemen.  Met diepe buigin-

gen wenste ik hem dan gelukkig 

nieuwjaar en daarna mocht ik de rest 

van het vuurwerk voor ons huis afste-

ken….. 

Een andere memorabele herinnering 

heb ik aan een oud en nieuw feest in 

het centrum van Amsterdam in de ja-

ren ’90.  De hoeveelheid nitraat 

300,000 en 500,000 klappers die door 

de Chinese gemeenschap werden af-

gestoken hebben toen zonder twijfel al 

bijgedragen aan de klimaatverande-

ring.  Om 02:00 waren ze nog steeds 

bezig met snoeiharde Chinese rollen 

(Horsebrand nitraat, jawel � ), de 

rook trok pas in de ochtend weer op. 

Leta Janssen heeft 2 data om nooit te 

vergeten. Ze schrijft daarover: 

Tweeëndertig jaar geleden stierf mijn 

vader op Tweede Kerstdag. 

Tussen sterven en begraven zat in die 

tijd maar een paar dagen en dus kwam 

het zo uit dat hij op Oudejaarsdag be-

graven werd. Een mooi afscheid met 

als hoogtepunt de afscheidsdienst, 

waarin het door mijn vader opgerichte 

koor zong. 

Na deze emotionele dagen lagen mijn 

toenmalige echtgenoot Hans en ik al 

ver voor mindernacht op één oor. 

Oliebollen waren er die jaarwisseling 

niet bij… 

Het jaar dat volgde was een heel bij-

zonder jaar: Hans en ik verwachtten 

ons eerste kind. Lukas Herman - ver-

noemd naar mijn vader - werd gebo-

ren net na Kerst, in de laatste week 

van het jaar. En zo brachten wij de 

volgende jaarwisseling ook in bed 

door: met Lukas tussen ons in en een 

schaal oliebollen op het nachtkastje. 

Ruurd Kok laat ons weten: 

Eigenlijk heb ik niet zo veel met Oud 

& Nieuw. Vooral dat je haast als ver-

plichting geacht wordt iets bijzonders 

te doen, bevalt me niet erg. Niet dat ik 

nooit iets bijzonders heb gedaan met 

Oudjaar. Zo heb ik het tijdens mijn 

studententijd met mijn toenmalige 

verkering eens gevierd op de Neder-

landse ambassade in Athene, waar de 

traditionele Griekse cake werd aange-

sneden met een muntje erin verstopt. 

Degene die het muntje vindt, heeft het 

hele jaar geluk. Ook heb ik samen met 

mijn huidige geliefde eens met een 

fles champagne op een kiezelstrand op 

Madeira naar het vuurwerk staan kij-

ken. Meest bijzonder was toch wel het 

Oudjaar toen we met onze beide meis-

jes de kersvakantie doorbrachten in 

een pipowagen in het Noord-Lim-

burgse Heythuysen. Bij de wagen was 

een houtgestookte hottub en vlakbij 

lag een bejaardentehuis. Omdat veel 

oudjes het niet volhouden tot twaalf 

uur, werd daar ’s avonds om acht uur 

al het siervuurwerk afgestoken, zo 

was ons verteld. Dus zaten wij om die 

tijd gezellig met z’n viertjes in de 

motregen met een oliebol in de hottub 

naar prachtig vuurwerk te kijken. En 

daarna heerlijk voor twaalf uur in bed. 

Janny van Nieuwkoop gaat liever 

niet naar buiten tijdens het vuurwerk, 

want: 

In de feestvreugde van 31 december 

2008 op 1 januari 2009 ging er iets 

mis met een vuurpijl. Die was de weg 

kwijt en stormde ons halletje binnen. 

Met een heleboel kapotte kleding als 

gevolg en lichte brandwonden daar-

onder.  

Het had natuurlijk nog veel erger 

kunnen zijn, met oogletsel of een arte-

riële bloeding, om maar eens iets af-

schuwelijks te noemen. Dat was bij 

ons gelukkig niet het geval. Als je 

ziet, wat een enge, scherpe stukken 

gloeiendheet metaal uit zo’n pijl 

rondvliegen, zou je nooit meer vuur-

werk willen bijwonen, laat staan af-

steken. Dus tegenwoordig blijf ik met 

mijn glas champagne maar zo kort 

mogelijk buiten (sorry, lieve buren!) 

en kijk wel van achter de ramen naar 

bij voorkeur siervuurwerk. En boven 

de Rijnsburgerweg is er altijd net zo’n 

geweldig vuurwerk te zien als in mijn 

jeugd aan het strand bij het Kurhaus in 

Scheveningen. Ik kom niks te kort!  

Hans Rohlof had een heel speciale 

nieuwjaars-nachtdienst: 

De meest aparte Oud en Nieuw heb ik 

ongeveer 15 jaar geleden beleefd. Ik 
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werkte toen in dienst van de RIAGG 

Leiden, als rijdende psychiater, en had 

me opgeofferd om de dienst rond Oud 

en Nieuw te draaien. Het was een heel 

koude periode, en op de avond van 

Oud en Nieuw had het flink ge-

sneeuwd. Mogelijk door de lage be-

zetting van de gemeentediensten was 

er weinig gestrooid en was het eigen-

lijk levensgevaarlijk op de weg. Te-

genwoordig zou de code rood gege-

ven worden, maar die codes beston-

den toen nog niet. Je moest zelf maar 

kijken, of je het aandurfde de straat op 

te gaan of niet.  

Vlak voor twaalf uur kreeg ik een te-

lefoontje dat er een crisis was in de 

binnenstad van Leiden. Of ik daar-

naartoe wilde gaan. Mijn andere 

wacht, de verpleegkundige, was met 

een andere crisis bezig. Het was in-

middels het nieuwe jaar geworden en 

de vuurpijlen en rotjes vlogen om je 

oren. Ik besloot even af te wachten 

maar moest er dan toch op uit, zo rond 

kwart over twaalf. Ik reed voorzichtig 

de stad in en slipte zowat bij elke 

bocht. Gelukkig had ik net een slip-

cursus gedaan, zodat ik wist dat je rus-

tig moest blijven en mee moest sturen. 

Overal stonden dronken mensen en ik 

had het idee de enige nuchtere van de 

stad te zijn.  

Aangekomen in de woning van de cri-

sispatiënt ontdekte ik dat het om een 

betrekkelijk gewoon relatieconflict 

ging. Het jonge stel was behoorlijk 

dronken. De jongen had gezegd dat hij 

toch nog uit wilde naar een feest, waar 

meer gedronken zou gaan worden. 

Het meisje gilde dat hij dat niet mocht 

en zwoor dat ze zichzelf wat aan ging 

doen, als hij toch weg zou gaan. De 

buren hadden de politie gebeld. Ik 

werd meteen als scheidsrechter ge-

bruikt en mocht een oordeel geven of 

de jongeman buiten de deur door kon 

gaan zuipen. Het kostte me veel moei-

te om dat gevecht terug aan hen te ge-

ven. Ik achtte de kans dat zij zichzelf 

zou beschadigen niet zeer groot. Uit-

eindelijk vielen ze weer in elkaars ar-

men.  

Weer glibberend thuis gekomen, 

dacht ik even over mijn vak na: was 

dit het nou waarvoor ik 12 jaar ge-

leerd had? Maar de volgende dag, 

toen de sneeuw wat gesmolten was, 

kwamen er weer echt psychiatrische 

gevallen waardoor mijn beroepseer 

opgekrikt kon worden. En ik besloot 

beter op de weersomstandigheden te 

gaan letten.  

Anne Sanderink heeft dierbare her-

inneringen aan Amsterdam en haar 

prille jeugd: 

Ik heb een aantal jaarwisselingen 

doorgebracht in de Nieuwmarktbuurt 

te Amsterdam. Eerst eten, drinken en 

blufpokeren en aan het einde van de 

avond naar de Zuiderkerk lopen om er 

het nieuwe jaar in te luiden. Dat bete-

kende: samen met familie en een aan-

tal enthousiaste Nieuwmarktbewoners 

een uur lang de klokken van de Zui-

derkerk luiden en vanaf de toren ge-

nieten van de champagne en het 

vuurwerk. Dat valt bij mij onder de 

dierbare herinneringen. 

Maar de meest indrukwekkende jaar-

wisselingen waren de jaarwisselingen 

als kind: het uit bed gehaald worden 

om slaapdronken èn opgewonden naar 

het vuurwerk te mogen kijken, het met 

z'n allen luid aftellen, het heel lang 

mogen opblijven, de oliebollen en ap-

pelflappen, de gezelschapsspelletjes, 

Wim Kan. Alles was nieuw en daar-

door meer indrukwekkend dan alle 

jaarwisselingen erna. 

Ton Staphorst denkt met enige nos-

talgie terug aan Heemstede, tig jaar 

geleden: 

Lisette en ik waren uitgenodigd om de 

jaarwisseling te vieren in Heemstede. 

We waren uitgenodigd vanaf 21 uur. 

Met een volle maag stapten we de vil-

la binnen. In een glimp ontwaardde ik 

in de eetkamer een gedekte tafel van 

heb ik jou daar. Mijn hemel, we zou-

den ongelofelijk chique gaan dineren. 

Maar onze magen waren nog steeds 

goed gevuld, met het oog op de hecto-

liters champagne die we wel ver-

wachtten. 

Ja, hoe leid je de rijkelijke dis waarop 

je eigenlijk niet zit te wachten, in in 

diplomatiek vaarwater? Ach, er was 

wel ergens een of andere bacterie die 

het eetvermogen had geblokkeerd. 

Cornelia was natuurgeneeskundige en 

had daar alle begrip voor. Haar part-

ner ging er volledig in mee. Gelukkig 

maar dat de eterij met een sisser af-

liep. En champagne heb je nodig om 

die slechte bacteriën naar de onderwe-

reld te sturen. Iedereen tevreden! 

Het werd een zeer genoeglijke avond. 

Die overigens, na het opbiechten van 

ons bacterieel excuus, nog vele malen 

is overgedaan. 

Diep in de nacht belandden we in het 

gastenverblijf. Voor het slapen wilde 

ik nog even wat frisse lucht opsnui-

ven. Staande voor het raam zag ik dat 

er een behoorlijk pak sneeuw lag. 

Maar ook dat diverse automobilisten 

de macht over hun stuur kwijt raakten. 

De score van blikschade, gelukkig 

geen letselschade, bedroeg minimaal 

acht ton. Want in Heemstede kon je 

toentertijd niet met een Opel Kadett 

aankomen. Het motto van die avond: 

in Heemstede kan het niet op ! 

Het zou zo maar kunnen zijn dat dit 

verhaal wat is gepimpt. Maar de kern 

is zeker geen nepnieuws. En met een 

knipoog naar ons aller Nico: se non è 

vero è ben trovato! 

Annet van der Velden heeft geen 

behoefte om over haar jaarwisseling te 

schrijven, behalve over het vuurwerk: 

zie elders in deze krant. 
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Het Oude Jaar moet je  

UITKNALLEN !!  

Jeroen Hiemstra 

Volgens mijn twee oudste zonen Jan en Tom is de Oud en Nieuw viering één van de leukste avonden van het jaar. 

Ze hebben daar het hele jaar naartoe geleefd en kunnen dan eindelijk hun eigen vuurwerk afsteken. Al ruim een 

maand hebben ze alle vuurwerk- en supermarktfolders doorgespit om te uit te zoeken waar het mooiste en meest 

voordelige vuurwerk te koop is. Een deel van het vuurwerk hebben ze meestal snel gevonden bij de Lidl of Aldi, en 

het echte spul bij de Tombe of een vuurwerkshop in Noordwijk, via bestellijsten die ze al eerder hebben gemaakt. 

De fout van het bewaren van vuurwerk in een rugzak zal Jan niet meer maken, aangezien een paar jaar geleden een 

rugzak deel werd van zijn vuurwerkshow. Hij had de tas op de grond gelegd en er vloog een vonkje van een ander 

stuk vuurwerk in. Een beetje beduusd kwam hij toen binnen met een volledig 

gesmolten en aan flarden gescheurde rugtas; wij waren alleen maar blij dat er 

verder niets aan de hand was. Het zelf afsteken van vuurwerk hoort bij de oud-

jaarstraditie van Nederland, daar kan geen suffe centraal geregelde vuurwerk-

show tegenop. Zeker niet die van de gemeente Leiden als je de vijf minuten du-

rende vuurwerk ‘show’ op drie oktober in ogenschouw neemt. Dus wat mij be-

treft blijven we gewoon knallen met oud en nieuw, natuurlijk wel met een vei-

ligheidsbril op en niets uit de hand afsteken, en ook niet met teveel alcohol op! 

Daarna op nieuwjaarsdag een bezem pakken en de rotzooi opruimen, zoals de 

buurmannen laten zien. Jan en Tom kunnen bijna niet wachten tot oudjaar! (en hun vader eigenlijk ook niet 😉). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: JH 
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Oude en nieuwe media  

Hans Rohlof 

U leest dit stukje in de buurtkrant. Jawel, in de meeste gevallen is dat nog gewoon de oude vertrouwde papieren 

krant, die bij u in de bus wordt gedaan door onze zeer gemotiveerde bezorgers. Veel minder groot is de kans dat u 

de elektronische versie van de buurtkrant leest, die op www.raadsherenbuurt.nl verschijnt. Overigens lukt dat mo-

menteel helemaal niet, omdat de website gehackt is en nog niet hersteld, dus nog steeds moeilijk bereikbaar.  

Maar hoe groot is de kans dat we de papieren versie over pakweg vijf jaar nog hebben? Lezen we dan nog wel op 

papier, of is het allemaal scherm wat de klok slaat? En sturen we alle buurtbewoners dan een mailtje, of berichten 

we dat via Nextdoor, dat de nieuwe versie van de buurtkrant online staat?  

Als ik naga, hoe snel het de afgelopen jaren is gegaan met papieren media, van de dagelijkse krant tot en met boe-

ken op de e-reader en post via e-mail, dan denk ik dat we over vijf jaar geen papieren buurtkrant meer zullen heb-

ben. Of wel soms, als relict van een samenleving die uit de beginjaren van onze buurt stamt?  

Een heel andere vorm van informatieverstrekking is het verschijnsel van de sociale media. Bekend is, dat met name 

jongeren veel informatie halen uit media zoals Facebook (misschien al weer wat verouderd), Twitter, YouTube et-

cetera. De smartphone is daar ook debet aan, omdat de toegang tot deze media eenvoudig en gratis is. Maar het ge-

vaar is natuurlijk dat er zich makkelijk fake nieuws gaat verspreiden. Stel dat wij een prachtige FB-pagina van de 

Raadsherenbuurt hebben, en dat iemand er een alarmerend bericht op zet, dat de overkant van de Van Slinge-

landtlaan in de Leidse Hout bebouwd zal gaan worden: hoeveel onnodige onrust, en geruststellingen van het be-

stuur, zal dat niet gaan kosten. Fake nieuws op makkelijk toegankelijke sociale media is niet te voorkomen en ver-

eist voortdurende oplettendheid. Dan maar geen FB-pagina van de buurt? Of wel, met een zeer alerte webmaster 

erop? 

Het hacken van de buurtwebsite toont al aan dat ook elektronische nieuwe media hun beperkingen hebben. Papier 

is moeilijk te hacken. Het kost dan wel een paar bomen per jaar, maar het staat als een paal! Laten we zeker nog 

tien jaar doorgaan met de papieren krant! 

 

 

Mijn afkeer van vuurwerk  

Annet van der Velden 

Ik heb een hekel aan vuurwerk. En dan vooral aan knal-

lers, zoals rotjes. Siervuurwerk vind ik ook niks, maar 

daar heb ik geen last van. 

Eigenlijk heb ik zelf geen negatieve ervaringen met 

vuurwerk. Ik heb geen brandwonden van vuurwerk opge-

lopen noch oogproblemen of andere vreselijke drama’s. 

Het idee dat je letsel kan oplopen door het gebruik van 

vuurwerk vind ik al reden genoeg om het niet te gebrui-

ken. Jaren vierden wij oud en nieuw op een hoge berg in 

Zwitserland. Prachtig kleurig vuurwerk zagen wij de 

lucht in gaan. Zelf verlichtten we de sneeuw met grote en 

kleine sterretjes. De eerste keer dat we oud en nieuw in 

Nederland vierden, waren we in Den Haag. De hele 

avond knalden de rotjes ons om de oren. Haha en een lol 

dat de afstekers hadden. Brievenbussen waren dichtge-

plakt uit angst voor vuurwerk waardoor de bus uit elkaar 

kan springen. Om 12 uur zagen we wat siervuurwerk. In 

een woonwijk kwam dat minder tot zijn recht dan op een 

berg. Rond half twee reden we via het centrum van Den 

Haag terug naar Leiden. De rit was vreselijk. Den Haag 

leek in 1 avond veranderd in een oorlogsgebied. Rotjes 

werden van alle kanten naar onze auto gegooid. Op 1 ja-

nuari werd het teveel aan vuurwerk weggewerkt. Zelfs in 

de Leidse Hout was op 1 januari niet te lopen. Zowel ik 
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als Chokie, mijn hond, werden doodsbang van al die 

knallen. Ik kan niet begrijpen dat er mensen zijn die dat 

leuk vinden. 

Sinds jaren mag vuurwerk alleen tijdens de jaarwisseling 

afgestoken worden, gelukkig. Op de site van de overheid 

zag ik dat de regels steeds strenger worden en dat vuur-

werk alleen aangestoken mag worden tussen 18.00 uur 

op 31 december en 02.00 uur op 1 januari. Prima! Nu 

weet ik dat het vrij ‘normaal’ is om je groene postbus 

dicht te plakken omdat er anders vuurwerk in gegooid 

wordt, waardoor de brievenbus mogelijk uit elkaar spat. 

Hoor ik dat leuk te vinden?…. 

En dan hebben we nog de enorme hoeveelheid ongeluk-

ken die komen door vuurwerk, waaronder afgerukte vin-

gers, blinde ogen en afgebrande huizen. Onbegrijpelijk 

dat er nog mensen zijn die dat voor lief nemen. 

Naast het hierboven belichte aspect van het domme, tot 

overlast leidende knalvuurwerk, is er ook het georgani-

seerde siervuurwerk, zoals op het strand van Schevenin-

gen en ter afsluiting van 3 oktober. Dat wordt gekocht en 

afgestoken door volwassen mensen die daarop voorbe-

reid en toegerust zijn. Daar heb ik weinig tegen, alleen 

dat ik het zonde van het geld vind. In 2017 werd voor 

bijna 70 miljoen euro aan vuurwerk de lucht in geschoten 

met oud en nieuw..  Wat zou er voor zoveel geld aan 

leuks voor kinderen gedaan kunnen worden. 

Inmiddels vieren we, mijn familie en ik, oud en nieuw 

alweer jaren thuis zonder vuurwerk. We blijven gewoon 

binnen, dan hebben we ook geen last van het vuurwerk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van oud naar nieuw:  

hergebruik van textiel  

Leta Janssen 

Mijn hobbybedrijf heet Leet-Made: bij lappen, stoffen, klosjes garen, 

linten en bandjes gaat mijn creatieve hart sneller kloppen. Naast kin-

derkleding, kraamcadeautjes, zadelhoesjes en quilts van nieuwe stof 

maak ik herinneringen van textiel. Oude – en soms heel dierbare – 

kledingstukken vermaak ik tot een ander gebruiksvoorwerp. Zo wordt 

oud weer nieuw…. 

In de loop van de jaren heb ik veel quilts gemaakt van oude lappen, 

kinderkleding die te klein was of van kleding van dierbaren die over-

leden waren. Quilts vergen veel tijd en daarom vind ik het ook leuk 

om gebruiksvoorwerpen te maken, die wat sneller klaar zijn.  

Wat dacht je van een laptophoes van het colbertje en de stropdassen van je opa? Of placemats van de Brabantse 

bonte theedoeken van je moeder? Een babydekentje voor je kleinkind met restjes van jouw trouwjurk? Het kan al-

lemaal! Oud wordt weer nieuw… 

Heb jij in de kast ook zo’n stapel verwassen en oude t-shirts? Ik knip ze tot een lange dikke draad en brei er vervol-

gens een badmatje van. Veel oude spijkerbroeken? Daarvan kun je leuke tassen maken of een kussen van jeansstof. 

Oud blijft zo nieuw… 

Sjaal van oude T-Shirts 
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Van oude kledingstukken en tassen haal ik vaak de bruikbare onderdelen af: zo heb ik een bak met knopen, gespen 

en ritsen, die ik weer kan hergebruiken. En wat heel veel mensen niet weten: ook de resten van deze ‘verknipte’ 

oude kleding kunnen in de kledingcontainer en worden gerecycled. Ook dan wordt oud weer nieuw.. 

Ik heb nog een hele stapel mooi gesteven lakens uit de erfenis van mijn schoonmoeder. Ik gebruik deze om te ver-

ven of te bedrukken. Deze oude/nieuwe lakenstof verwerk ik dan bijvoorbeeld tot toilettasjes of telefoonhoesjes. 

Stuk voor stuk unieke exemplaren: échte Leet-Made’s. 

Bekijk je kleding – voordat je ze weggooit in de kledingcontainer - eens op een andere manier: kan ik iets voor jou 

maken? Of kan ik jou iets leren maken van je oude kleding? 

leet.made@gmail.com     facebook.com/leet.made 

 

Vergeten groente  

Ton Staphorst 

Al weer enige tijd hoor je de term ‘vergeten groente’. Ik vind dat eigenlijk een merkwaardige benaming. Het gaat 

er niet om dat de groente vergeten is, maar dat de levensmiddelenindustrie in het verleden bewust bepaalde groen-

ten uit het assortiment heeft verwijderd en nu kans ziet om voor iets ‘exotisch’ een flink bedrag te vragen. Denk 

maar eens aan postelein, topinambur, pastinaak, palmkool (cavalo nero) of Nieuw-Zeelandse spinazie. Over twee 

soorten, de pastinaak en de Nieuw-Zeelandse spinazie wil ik het in dit stukje hebben. 

Het is alweer ettelijke jaren geleden dat ik, bij het kopen van zaden voor de volkstuin, 

pastinaakzaad in het schap zag liggen. Meteen kwam bij me op: pastinaak moet ik in de 

echte Leidse hutspot verwerken. Het eerste jaar had ik onmiddellijk succes. 

Mooie pastinaken waren mijn deel. En de jaren daarna heb ik nooit meer 

pastinaken gezaaid, want door zaadvorming aan het eind van het seizoen 

komen er elk jaar heel wat pastinaken tot wasdom. Soms zijn ze klein, maar meest-

al komen er wel een paar forse exemplaren tevoorschijn. Eén zo’n joekel is goed ge-

noeg voor een weeshuis. 

Wat doe ik ermee? Ik was en schil de pastinaak licht. De wortel snijd ik vervolgens in stukken, kook alles een mi-

nuut of 10 en pureer het geheel glad. Peper, zout, kerrie, maggi en een klein klontje boter erdoor en je hebt een fan-

tastische puree. Uiteraard uitermate geschikt om in hutspot te verwerken. 

Mijn tweede favoriet is Nieuw-Zeelandse spinazie, door mij afgekort als 

de NZ. Het is geen familie van de spinazie, maar de plant hoort tot de 

ijskruidfamilie. Je bereidt de bladeren van de plant zoals spinazie. De 

bladeren zijn aanmerkelijk vleziger dan gewoon spinazieblad. 

De plant heb ik, net als de pastinaak, één keer gezaaid. Sindsdien heb ik 

op veel plaatsen in mijn tuin deze groentesoort. Ik geniet er behoorlijk 

van. Van eind juni tot eind november oogst ik de bladeren. Het plukken 

van de bladeren kost wel wat tijd maar dan heb je ook wat, iets heel bij-

zonders. Even blancheren en laten uitlekken en je hebt een fantastische smaakvolle groente. Ik doe er vaak een 

beetje peper over. Heerlijk bij aardappelen, maar de groente laat zich ook prima verwerken in een omelet, wel goed 

laten uitlekken. 

Helaas kun je de NZ niet in de supermarkt kopen. Wellicht een stimulans om te gaan voor een eigen volkstuin op 

Het Zonneveld (zie elders in de Raadsheer). 

mailto:leet.made@gmail.com
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HERDENKEN IN 

LICHT  

Carolien Kruyff, Rijnsburgerweg 

Op 3 november ging ik verwachtingsvol op pad naar 

Herdenken in Licht, de opvolger van Allerzielen in de 

Leidse Hout. Verwachtingsvol omdat Leta Janssen tot 

mijn grote vreugde het stokje voor deze herdenking van 

mij heeft overgenomen en de viering om organisatori-

sche reden in een wat ander jasje heeft gestoken. Ik was 

natuurlijk heel benieuwd hoe dat zou zijn. 

Al direct toen ik de Warmonderweg op kwam straalde 

het licht mij tegemoet: Twee enorme windlichten op de 

pilaren bij het hek van Cultuurcentrum de Paulus zorg-

den meteen voor een warm gevoel dat maakte dat ik mij 

er welkom en thuis voelde. Ook het pad naar de ingang 

was sfeervol verlicht en bij de ingang werden de bezoe-

kers hartelijk door Leta ontvangen en wegwijs gemaakt. 

In de prachtige grote zaal van de Paulus klonk al bij 

binnenkomst sfeervolle koormuziek. Het Leidse We-

reldkoor onder leiding van Helga Kruse zong heel me-

lodieus drie- en soms zelfs vierstemmig toepasselijke 

liederen uit vele delen van de wereld. Dit werd afgewis-

seld met pianoklanken, improvisaties van Peter Janssen 

waarin bijvoorbeeld, ook heel toepasselijk, “Ne me 

quitte pas” te herkennen was. 

Intussen konden de bezoekers bij de gereedstaande ta-

fels hun bootjes ophalen en persoonlijk maken door ze 

van een passende tekst voorzien. Wat was alles tot in de 

puntjes georganiseerd! Bootjes, viltstiften, schalen vol 

prachtige bloemen en stemmig groen. Zelfs aan zak-

doeken was gedacht. Vrijwilligers zorgden dat alles 

goed verliep.  

Ik merkte dat ik het lastig vond om een bootje voor één 

dierbare overledene te maken. Als je mijn leeftijd hebt 

zijn het er nogal wat waar je al afscheid van moest ne-

men en die je beslist niet wilt vergeten. Dus schreef ik 

op het zeiltje: “Voor alle dierbaren die mij voorgingen. 

Ik blijf aan jullie denken en jullie verhalen vertellen en 

doorgeven”. Dat was wel de reden dat ik niet een naam 

opgaf om later voor te lezen, want die mogelijkheid was 

er nu ook. 

Wie klaar was met het maken van het bootje kwam rus-

tig zitten luisteren naar de mooie muziek. En toen ie-

dereen klaar was, sprak Leta een korte, troostrijke tekst 

uit over het doel van dit samenzijn. Ik citeer uit het ge-

dicht van Hannah Lam dat zij daarbij voorlas: 

De mensen van voorbij 

We noemen ze hier samen 

De mensen van voorbij 

We noemen ze bij namen 

De mensen van voorbij 

Zijn in het licht, zijn vrij. 

Daarna las haar collega Eke de Vries alle namen voor 

van degenen die hier op deze avond herdacht werden. 

Toen zong het koor het prachtige Zweedse lied Vem 

kan segla, dat zoveel betekent als “Wie van ons kan zei-

len zonder wind?”. In het lied wordt bezongen dat dàt 

wel kan, maar dat je geen afscheid van een vriend kan 

nemen zonder een traan te laten. Intussen staken de 

deelnemers het lichtje in hun bootje aan de grote kaars 

aan, die naast het podium klaarstond. Met de verlichte 

bootjes in de hand liepen we naar buiten, waar een volle 

maan met haar mysterieuze licht ook bijdroeg aan de 

sfeer, die overigens gelukkig als behorend bij ‘rustig 

herfstweer’ gekarakteriseerd kon worden.  Ook het pad 

naar de vijver was weer sfeervol verlicht met heel veel 

kaarsjes. De traptreden die afdaalden naar de vijver 

vormden toch even een uitdaging, maar vrijwilligers 

zorgden er voor dat ook dat stukje van het traject moei-

teloos verliep. Bovendien had Leta’s man Arie een han-

dig stuk gereedschap geknutseld van een grashark en 

kippengaas om de bootjes te water te laten en af te du-

wen. Echt heel handig! Aanvankelijk dobberden de 

bootjes rustig op het water, maar ineens werden ze ge-

grepen door een zuchtje wind en waagden ze de over-

tocht naar de andere oever. Een prachtig gezicht en een 
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mooi symbool voor de reis met onbekende bestemming. 

Intussen zong het koor weer het Zweedse lied. Na af-

loop kon elk die dat wilde zich warmen aan chocolade-

melk en nog even napraten. 

Natuurlijk heb ik de weidsheid van de vijver in de Leid-

se Hout met zijn treurwilgen en de prachtige Waterlelie 

gemist. Maar na twee vieringen daar was het mooi ge-

weest. Cultuurhuis De Paulus is weerbestendig, beter 

verlicht, minder gevaarlijk, gemakkelijker schoon te 

maken na afloop en biedt gelegenheid voor een geza-

menlijk herdenkingsmoment en om iets samen te drin-

ken na afloop. Zeker als het zo perfect georganiseerd 

werd als Leta en haar medeorganisatoren Eke, Tineke 

en Joanneke dat dit jaar gedaan hebben!  En dat is een 

groot goed. Ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe 

manier van vieren elk jaar meer bekendheid zal krijgen 

en aan steeds meer mensen de gelegenheid zal bieden 

om op een heel bijzondere manier stil te staan bij de 

verliezen die nu eenmaal onlosmakelijk met het leven 

verbonden zijn. 

 

Jan Wolkers in de 

Raadsherenbuurt 

Hans Rohlof 

De langverwachte biografie van Onno Blom over het leven van Jan Wolkers is 

uitgekomen: Het litteken van de dood (de Bezige Bij, 115 pp, € 39.99). Er is 

veel over te doen geweest in de pers: was het een promotie waard? Waarom is 

de eerste promotiecommissie weggestuurd? Is het niet een teveel observerende 

biografie geworden, en te weinig interpreterend? 

Alles is niet zo van belang voor onze buurt. Wel komt er nog een apart feit aan 

de orde: de verliefdheid van Jan Wolkers op Toekie Hoekstra uit de Fagelstraat 

(pag. 101). Hij was toen leerling van de Leidse Houtschool, waar hij door zijn vader 

naar toe gestuurd was. Wolkers heeft deze verliefdheid zelf beschreven in een ongepubliceerd typoschrift uit 1985: 

Topografie van een verliefdheid. ‘Bleek van verliefdheid, ziek van verlangen, zwalkte ik te pas en te onpas door de 

straten, hunkerend naar al was het maar een schim van haar. Even haar gestalte zien, als was het slechts in de verte, 

betekende geluk. Steeds maar langs haar huis lopen of fietsen.’ 

Wat de oudere buurtbewoners zich nog herinneren is de komst van Jan Wolkers met zijn vrouw Karina en de twee 

puberzonen naar onze buurt in 1985, bij het 60-jarig bestaan van de buurt. Hij liet toen de eerste uitgave van ons 

jubileumboek zien en meldde dat dit de eerste keer was, dat hij een boek onthulde dat niet van hemzelf was. 

Omdat hij het toen weer over Toekie Hoekstra had, kwam iemand op het idee haar in de Fagelstraat waar ze nog 

woonde, op te halen, haar bij de plechtigheid te betrekken en haar opnieuw kennis te laten maken met Jan. Dat was 

een wat aparte ontmoeting: een oudere, chique dame, die die woesteling van een Jan een keurige hand gaf. Desge-

vraagd zei ze wel gemerkt te hebben dat Jan verliefd op haar was. Aan de andere kant: ‘Och, eigenlijk waren alle 

jongens uit de klas verliefd op me!’ Duidelijk werd wel, dat de twee een totaal ander leven waren gaan leiden! 

Jan en Karina bleven na het feest nog logeren bij Rob en Enid Mante aan de Johan de Wittstraat 3 en gingen de 

volgende dag weer naar Texel. Wat Jan op de terugweg over Toekie dacht, blijft één van zijn geheimen!  
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Wat oude kranten vertellen  

over oude bewoners van mijn huis   

Ruurd Kok 

OUDE KRANTEN 

Of ik een stukje wilde schrijven over de buurt vroeger. 

Ik wist dat de bus naar Leiden vroeger vertrok vanuit 

onze straat, de Hogerbeetsstraat. Dat leek me wel wat 

om verder uit te zoeken en ik besloot eens in de digitale 

krantencollectie van Erfgoed Leiden en Omstreken te 

duiken (https://leiden.courant.nu): hier kun je ‘meer dan 

één miljoen pagina's Leidse en regionale geschiedenis 

(inclusief de advertenties!), doorzoeken’. De zoekterm 

‘Hogerbeetsstraat’ levert gelijk 700 resultaten op. Dus 

maar eens ons eigen adres proberen. ‘Hogerbeetsstraat 

3’ komt 33 keer voor en dat is een stuk beter te behap-

pen.  

De eerste resultaten maken nieuwsgierig en ik besluit 

niet verder te kijken naar de buurt of de hele straat, maar 

alleen naar ons eigen huis. Als ik toevallig een bericht 

op het spoor kom dat ik eerder had gemist, blijkt dat na-

tuurlijk ook moet worden gezocht op de afgekorte 

naam, ‘Hogerbeetsstr. 3’ en ook ‘Hoogerbeetsstr. 3’. In-

gegeven door het feit dat ik onze straatnaam regelmatig 

moet spellen (‘met dubbel s’) zoek ik ook met diverse 

spellingvarianten. Dit levert weer extra resultaten op: 

‘Hogerbeetstr. 3’ (9x), ‘Hoogerbeetstr. 3’ (10x), ‘Hoo-

gerbeetstraat 3’ (4x) en zelfs één keer ‘Hogebeetsstr. 3.’ 

Het kost me twee avonden om de bewoners in beeld te 

krijgen en nog een avond om meer over ze te weten te 

komen. Daarbij bekroop me regelmatig een wat onwer-

kelijk gevoel als ik weer een nieuwe naam vond van ie-

Puzzel: Anne Sanderink 

https://leiden.courant.nu/
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mand die in hetzelfde huis heeft gewoond als ik. 

DE EERSTE BEWONERS 

‘Te koop of 

te huur: Hee-

renhuizen 

met tuin, Jo-

han de With-

straat 35 tot 

57, Hoger-

beetsstraat 1 

tot 8’, zo be-

gint de ad-

vertentie in 

de Leidsche 

Courant van 

16 oktober 1926. Dezelfde advertentie staat een maand 

lang regelmatig in de krant. Hij moet ook J.D.F. van 

Halsema, 

kandidaat-

notaris, on-

der ogen zijn 

gekomen. Hij 

woont name-

lijk in een 

van deze 

nieuwe hui-

zen, op de 

Johan de 

Wittstraat 47, 

als hij op 18 

juli 1927 sa-

men met 

E.A. Klinkert hun ondertrouw aankondigt; zij woont 

dan nog in Meppel. Ze trouwen op 10 augustus 1927 en 

willen graag ‘mede namens wederzijdse ouders, harte-

lijk dank zeggen voor de vele blijken van belangstelling 

voor en bij hun huwelijk ondervonden.’ Ze wonen in-

middels op de Hoogerbeetsstraat 3, zoals de straatnaam 

toen werd gespeld. Een paar weken later is mevrouw E. 

A. van Halsema-Klinkert daadwerkelijk ingeschreven 

als nieuwe inwoner van Leiden, aldus de lijst van nieu-

we inwoners in het Leidsch Dagblad van 1 september 

1927. In de Hogerbeetsstraat zijn dan al geen huizen 

meer beschikbaar. 

De familie Van Halsema-Klinkert zijn de eerste bewo-

ners van ons huis die ik heb kunnen vinden. Ik probeer 

het me voor te stellen, onze oude wijk als gewilde 

nieuwbouwwijk in de jaren twintig, waar zich allemaal 

jonge gezinnen vestigen: de tuinen nog kaal en het zand 

nog in de lege straten. Ruim een jaar later wordt in het 

gezin een kindje geboren: ‘De heer en mevrouw Van 

Halsema-Klinkert, geven kennis dat zij door Gods 

goedheid verblijd werden met de voorspoedige geboorte 

van hun zoon Gerard op 13 december 1928.’ Het is het 

jonge gezin helaas niet gegund om hier samen lang van 

te genieten. Engelina Ariana overlijdt op 25 februari 

1931 op 30-jarige leeftijd ‘na een kort doch smartelijk 

lijden’. Het gezin was toen al vertrokken uit Leiden en 

woonde in Assen. 

WISSELENDE BEWONERS 

In de jaren erna volgen de bewoners elkaar snel op. Het 

lijken vooral jonge dames te zijn, zoals onderwijzeres F. 

de Wit die in september 1931 in ons huis komt en in ja-

nuari 1932 alweer vertrekt naar Oegstgeest. In de eerste 

week van oktober 1933 komt S. Ph. A. van Krieken, an-

derhalve week later gevolgd door H. A. van Krieken. 

Een lijst van geslaagden in de Leidsche Courant van 21 

juni 1934 maakt duidelijk dat het jongedames zijn, mo-

gelijk zusters. Onder het kopje ‘R.K. vakschool voor 

meisjes’ worden beiden genoemd als geslaagden ‘Voor 

het theoretisch gedeelte van het examen voor de akte N 

VIII (leerares Huishoudkunde en Waschbehandeling).’ 

De eerste slaagt een paar weken later voor het tweede 

gedeelte, het praktijkexamen; haar zus een week later. 

Met het examen op zak verhuizen de dames in de eerste 

week van augustus 1934 naar hetzelfde adres in Haaks-

bergen. 

Een paar maan-

den later lijken 

er opnieuw twee 

zusters te wo-

nen. Midden no-

vember 1934 

komt J.M. v. 

Bommel in ons 

huis wonen, 

ruim een maand 

later gevolgd 

door A.M.H.L. 

van den Akker. 

De laatste is te-

lefoniste en trouwt op 15 januari 1936 op haar 34
e
 met 
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de één jaar oudere H. Harmsen. In de advertentie direct 

erboven maakt haar zus (?) Hanny van den Akker, wo-

nend op hetzelfde adres, haar verloving bekend met 

J.M. van Bommel; diegene die in november op de Ho-

gerbeetsstraat zijn intrek nam en inmiddels is verhuisd 

naar de Mariënpoelstraat. Het heeft er alle schijn van dat 

Hanny verliefd is geworden op de huisgenoot van haar 

zus en vervolgens op zijn kamer is gaan wonen. Hoe 

lang de jonggehuwden er hebben gewoond, wordt niet 

duidelijk. Wellicht zijn zij degenen die in april 1936 

wegens vertrek meubilair ter overname aanbieden: 

‘zwart geverfd kastje met glazen deuren; groote spiegel 

met geslepen rand; groen geverfd kastje met drie laden; 

plaktafel m. 2 schragen; tuinslang; kapstok.’ Het echt-

paar Van Bommel-Van den Akker lijkt in ieder geval 

vertrokken als in mei 1937 A.J. Diekman en familie in 

ons huis trekken. Apart vermeld wordt T. Diekman ‘als 

kwekelinge met acte.’ Zij zijn in september alweer van 

plan te verhuizen, aldus de oproep in het Leidsch Dag-

blad van 24 september: ‘Gevraagd per 1 October net 

meisje, 8-2 uur met middageten. Leeftijd 16-17 jaar. ’s 

Zondags vrij. Omtrek v.d. Brandelerkade.’ Met het 

meisje vlot het niet zo, want de oproep wordt op 8 okto-

ber herhaald. In januari 1939 woont de familie Diekman 

in ieder geval op de Van den Brandelerkade 31, zo blijkt 

uit een lijstje van nieuw tot stand gekomen telefoonaan-

sluitingen. 

De snelle opeenvolging van bewoners doet vermoeden 

dat het huurders zijn. Het is duidelijk dat de krantenbe-

richten niet het volledig beeld geven: we zien studenten 

langs komen en ook gezinnen, al dan niet met een stu-

dent op kamers. Het zullen waarschijnlijk niet de zusters 

Krieken zijn geweest die in het Leidsch Dagblad van 30 

december 1933 en van 21 februari 1934 vragen om een 

‘dagmeisje, P.G. dat netjes en zelfstandig werken kan. 

V. g. g. v.’, dat dus van protestantse godsdienst moest 

zijn en van goede getuigen voorzien. Waarschijnlijker is 

dat het meisje ging werken bij een familie, die dan vol-

ledig buiten beeld is gebleven. 

WEDUWE 

Een nieuwe bewoner die langer in ons huis zou blijven 

wonen, dient zich half november 1938 aan in de persoon 

van de 55-jarige A. Viersen-Leffring. Ze is sinds 1927 

weduwe, zoals een genealogische website uitwijst 

(https://www.openarch.nl/). Op hetzelfde moment komt 

bij haar in huis de onderwijzeres Hendrina Louwe wo-

nen, een schoondochter van Antje Viersen. Ruim twee 

jaar later, eind januari 1940, komt ook haar eigen doch-

ter Yke bij haar wonen. Lang heeft de jonge secretaresse 

hier niet gewoond: ze komt op 16 april op 28-jarige 

leeftijd te overlijden na een hevige ziekte, aldus de 

rouwadvertentie die een dag later in het Leidsch Dag-

blad staat. Het vertrek naar de begraafplaats in War-

mond is vanaf de Hoogerbeetsstraat 3. Hier wordt het 

verdriet duidelijk dat zich in die periode onder ons dak 

heeft afgespeeld. Even vraag ik me af of ik dit allemaal 

wel wil weten. 

Het tempo waarin nieuwe bewoners zich aandienen 

neemt af, ongetwijfeld als gevolg van de Tweede We-

reldoorlog. Ons adres duikt in de jaren veertig vooral op 

in advertenties waarin spullen te koop worden aangebo-

den, zoals in het Leidsch Dagblad van 13 juli 1940: ‘Te 

koop: zeiljopper, zoo goed als nieuw, en klettervest; een 

vacantie gebruikt. Billijke prijs.’ In september 1942 is er 

weer een nieuwe bewoner: A.G. Blom. Zo aan het begin 

van het nieuwe studiejaar gaat het waarschijnlijk om een 

student die bij de weduwe op kamers woont. Dat de be-

woner(s) van de Hogerbeetsstraat het in de naoorlogse 

jaren niet makkelijk hebben gehad, blijkt uit een adver-

tentie in het Leidsch Dagblad 31 juli 1946: ‘Ruilen? Een 

paar stevige dames wandelschoenen (met ingebouwde 

steunzolen). m. 37 tegen zes-delig eetservies.’ Tegen 

een ‘billijke prijs’ worden de jaren erna nog te koop 

aangeboden een ‘radiotoestel, oud type, Philips, met 

nieuwe onderdelen’ (juni 1948), ‘zwarte dames welf-

schoenen, maat 39, z.g.a.n., 3/4 hak, gekost f 18,50 nu 

voor f 12’ (januari 1949) en ‘Trap van naaimachine […] 

en staande schemerlamp, perkamenten kap’ (oktober 

1949). De advertenties geven een glimp van de bewoon-

ster en haar inrichting, alsof je in het voorbijgaan even 

door een spleet in de gordijnen gluurt. 

In 1950 krijgt Antje Viersen weer een nieuwe huisge-

noot: J.W. Louwe, gezien zijn achternaam mogelijk fa-

milie van haar schoondochter. Hij verlooft zich op 1 au-

gustus 1950 met Tine Bosse, die dan nog op de Jan van 

Goyenkade woont. Na anderhalf jaar maken ze hun on-

dertrouw bekend en op 23 mei 1952 hun huwelijk, 

waarna zij bij hem intrekt op de Hogerbeetsstraat. Lou-

we geeft les aan de Openbare Opleidingsschool voor 

U.L.O. aan de Maresingel als op 5 december 1954 hun 

zoon Josua Jean wordt geboren, roepnaam Jos. Eind ja-

nuari 1957 vertrekt de familie Louwe naar Groningen. 

Over de jaren zestig geven de krantenberichten geen 

https://www.openarch.nl/
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duidelijk beeld. Misschien is het opnieuw Antje Viersen 

die in maart 1961 spullen te koop aan biedt: ‘tweeper-

soons houten ledikant met staaldraad bodem, f 20, in 

prima staat en tevens een groen tweepits gasstel met on-

derblad f 12.50.’ Zij zal waarschijnlijk niet degene zijn 

geweest die in augustus 1967 een box te koop vraagt. 

Was het G.H. Cohen Stuart, afgestudeerd in Godsge-

leerdheid, die eind juli 1968 van de Hogerbeetsstraat 

naar Oegstgeest vertrok om als predikant te gaan wer-

ken? Hij moet Antje Viersen hebben zien vertrekken in 

de eerste week van juni 1968. Zij verhuist dan naar een 

bejaardenwoning aan de Hazenboslaan in Oegstgeest na 

bijna dertig jaar op de Hogerbeetsstraat 3 te hebben ge-

woond. 

PIPPELOENTJE EN PALE BLUE JACK 

Rond 1970 begint duidelijk een nieuwe fase in de be-

woningsgeschiedenis van ons huis. In de late jaren zes-

tig wonen er nog een paar studenten, zoals H.P. van 

Midden die zich in december 1968 in Leiden inschreef. 

Hij zal hebben gereageerd op de advertentie van 20 no-

vember 1968: ‘Te huur per 1 december, grote kamer 

met balkon op het zuiden, k. en w. str. water, gebruik 

badk met stook- gelegenheid voor heer. f 150. per mnd.’ 

Zo ook R. de Blij, wiens vertrek naar Deventer eind de-

cember 1969 in de krant wordt vermeld onder het kopje 

‘Alleenstaande personen’. Deze student slaagt in juli 

van het daaropvolgende jaar voor het doctoraal examen 

Nederlands recht aan de Universiteit Leiden.  

De nieuwe periode wordt aangekondigd door adverten-

ties van auto’s die op ons adres te koop worden aange-

boden, zoals ‘V.W. 1200 i.pr.st. met schuifdak prijs f 

800,-‘ in het Leidsch Dagblad van 27 april 1970. Een 

dag later is de prijs al 150 gulden gezakt. Amper twee 

maanden later staat een Fiat 1500 te koop: ‘i.z.g.st. spe-

ciale uitvoering veel acc. Prijs f 1750. keuring toege-

staan. financ. mogelijk. Evt. aanbet. f 450.’ Een week 

later is ook deze auto in prijs gezakt: 200 gulden min-

der, ondanks de ‘nwe. banden gereviseerde motor’ die 

extra worden vermeld. In oktober 1971 staat opnieuw 

een VW 1200 te koop. Het zijn deze autoverkopers die 

consequent de tweede s in de straatnaam lijken te verge-

ten. De bewoners zijn ook op een ander vlak actief. In 

het Leidsch Dagblad van 29 augustus 1970 staat een 

kleine advertentie (een ‘Sleuteltje’): ‘Baby en kleuter-

dagverblijf wordt maandag a.s. geopend Jetty en Ange-

liek.’ Een grotere advertentie op 2 september meldt de 

naam: ‘nieuw 

geopend Pip-

peloentje, baby- 

en kleuterdag-

verblijf, geopend 

werkdagen 8:30-

17:30.’ De me-

dedeling valt 

nauwelijks op 

tussen grote 

aankondigingen 

voor films als 

M.A.S.H., Woodstock en Satyricon van Fellini, die sa-

men een fraai tijdsbeeld geven.  

Dankzij de 

zoekfunctie 

blijkt op 

diezelfde 

pagina ons 

adres nog-

maals voor 

te komen: 

de band 

Pale Blue 

Jack (‘blues, rock, underground’) vraagt met spoed een 

ervaren bassist in bezit van installatie. Autohandel, kin-

derdagverblijf en rockband, allemaal vanuit ons huis. 

De bandnaam leidt naar een interview met Kees Nix in 

het Leidsch Dagblad van 1 augustus 1970. Hij wordt ge-

introduceerd als leider van een Leids Jazztrio onder de 

kop ‘Gek op elektronische piano.’ Aanleiding voor het 

interview is het feit dat Kees eind juli met zijn trio in de 

finale stond van het Jazzconcours in Loosdrecht. Het in-

terview vindt bij hem thuis plaats: 

‘Thuis, dat is een groot, tamelijk oud huis aan de rand 

van Leiden, waar de 27-jarige Nix met zijn vrouw Jettie, 

“zeer inventief” en 25, en drie kinderen woont. […] In 

het achterste gedeelte van de benedenkamer staat een 

lange lage tafel, die Kees en Jettie willen gebruiken bij 

een crèche. In september zal deze waarschijnlijk van 

start gaan, omdat Jettie later wil doorgaan met haar ver-

pleegstersopleiding. 

Hier komt alles samen: muzikant Kees en zijn vrouw 

die thuis een kinderdagverblijf beginnen. Met stijgende 

verbazing lees ik hoe de woonkamer waarin ik anno 

2017 dit stukje zit te schrijven, in 1970 was ingericht:  
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‘In de voorkamer staat een roodbruine piano naast een 

pas aangeschafte tweedehands televisie, waar ze nog 

niet helemaal aan gewend zijn. “We kijken naar alles”, 

zegt Kees, “en het spijt me dat we geen kleuren heb-

ben.” De piano vertegenwoordigt een stuk jeugdsenti-

ment: “Vroeger stond hij in de jazzclub Roomburg naast 

zo’n snorrende potkachel. Het was er altijd vol en gezel-

lig en allerlei bekende kerels uit de jazzwereld kwamen 

er spelen. Later hebben we hem gered, toen de club over 

de kop ging.’ 

In 1967-1978 speelde het Trio Kees Nix vaak in Jazzso-

ciëteit Folk Beat 14 die bijeenkwam in Hockeykantine 

park Roomburg. Naast z’n optredens met het trio kon-

digt hij aan ook als toetsenist in bluesformatie ‘Pale 

Blue Jack’ te gaan spelen, op elektrische piano. Ze oe-

fenen niet bij hem thuis, maar in een boerenschuur. 

Kees werkt overdag op een bank in Amsterdam: ‘We 

wonen nu in een huis met een tv, hebben een auto voor 

de deur en leven geregeld.’ Pippeloentje gaat van start 

en plaatst van oktober 1970 tot en met maart 1971 re-

gelmatig dezelfde advertentie waarin ook ‘warme maal-

tijd en slaapgelegenheid’ wordt aangeboden. Op 28 juni 

1971 staat in het Leidsch Dagblad een oproep: ‘Welk 

jong meisje heeft zin om ons 2 dagen of 2 ochtenden in 

de week te komen helpen?’ Kennelijk blijven reacties 

uit, want het zal het laatste bericht zijn van Pippeloentje. 

Wat betreft de 

muzikale activi-

teiten van Kees 

blijft het niet bij 

‘Pale Blue Jack’. 

Sinds oktober 

1970 is hij actief 

met de Leids 

/Leiderdorpse 

groep Popkorn. 

In november van 

dat jaar treedt hij 

op met de nieuwe 

formatie ‘Brave 

New World’. In 

maart 1973 staan 

ze in het Kreatief 

Sentrum (Bree-

straat 66).  

De groep valt uit 

elkaar en Kees start samen met twee andere in juni 1974 

met hun nieuwe groep Boolus. Op 5 oktober 1974 staat 

Boolus na de George Baker Selection op het podium in 

de Groenoordhal als een ‘Een nieuwe Leidse groep, een 

nieuw Leids geluid.’ In september 1977 speelt hij in 

Sfinx, een swingende symfonische rockgroep uit Den 

Haag. Muziekblad Oor noemt in 1975 de band 'een van 

de veelbelovendste groepen zonder plaat'; het eerste en 

enige album ‘Holy Cat’ verschijnt pas vijf jaar na de op-

richting, aldus www.muziekencyclopedie.nl. Begin 1979 

valt Kees uit de gratie en wordt uit de groep gezet. 

 

Toeval of niet, in juni van 

datzelfde jaar wordt het huis 

te koop aangeboden. Het is 

sinds 1926 de eerste keer dat 

het huis te koop staat in de 

krant. Is het al die jaren er-

voor in de verhuur geweest? 

Bij de advertentie op 23 juni 

1979 in het Leidsch Dagblad 

staat een kleine foto. Het eer-

ste dat opvalt is het boompje 

voor de deur dat amper bo-

ven het dak uit komt. Die se-

quoia is in bijna veertig jaar 

tijd uitgegroeid tot een 

enorme boom die met z’n 

wortels niet alleen de straat 

beschadigt, maar ook de rio-

lering midden onder ons 

huis. Het huis staat te koop 

voor f 245.000: ‘Dichtbij 

Academisch Ziekenh. op 

http://www.muziekencyclopedie.nl/
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goede, rustige stand gelegen bijzonder ruim herenhuis 

met C.V. aan de rand van Leiden tegen Oegstgeest. Gro-

te achtertuin. Er is achterstallig onderhoud m.b.t. schil-

derwerk, sanitair en elektrische bedrading.’ Het stel dat 

het dan van hen koopt, verkoopt het in 2010 aan ons. 

NIEUWE VERHALEN 

Een paar avonden zoeken levert een heel verhaal op met 

vele namen. Onvoorstelbaar hoeveel mensen in ons huis 

hebben gewoond: ik tel minstens 18 namen van families 

of alleenstaanden. Allemaal mensen die door dezelfde 

voordeur zijn gegaan als wij nu. We vangen een glimp 

op van lief en leed; kennen de namen van enkelen die 

hier zijn geboren of zijn overleden. Als archeoloog 

vraag ik me af wat er van al deze mensen mogelijk nog 

aan sporen in ons huis bewaard is gebleven, onder de 

planken van een vloer of ergens in een hoekje op zolder. 

Tijdens het klussen in 2010 vond ik tussen de planken 

slechts een paar legosteentjes van de kinderen van de 

vorige bewoners. 

Uiteraard is het verhaal verre van compleet, het is be-

perkt tot wat er in de krant terecht is gekomen. Het is 

het beeld dat we krijgen door overlijdensberichten, ad

vertenties en door lijstjes van nieuwkomers en vertrek-

kers. Toch verbaast het me hoeveel informatie alleen al 

uit oude kranten is te halen, zoekend vanachter mijn lap-

top. Door de tijd heen zien we de bewoners veranderen, 

het taalgebruik, hun opleiding en beroep, evenals de in-

richting van hun huis: de Philips-radio maakt plaats 

voor de eerste zwart-wit televisie. Die verandering zet 

zich door. De digitale sporen die we tegenwoordig nala-

ten nemen alleen maar toe, al zullen die sporen waar-

schijnlijk een heel ander beeld geven van de huizen en 

hun bewoners.Aan de rest van de straat ben ik niet toe-

gekomen, laat staan aan de hele wijk. Over elk adres 

vallen dergelijke verhalen te vertellen, al zal niet in elk 

huis een kleurrijk bewoner als Kees Nix hebben gehad. 

Tel het aantal huizen per straat, tel het aantal straten in 

onze wijk en je hebt een indruk van de hoeveelheid ver-

halen. Zo kunnen we met elkaar samen een complete 

buurtgeschiedenis samenstellen. Een mooie besteding 

voor lange donkere winteravonden. Wie benieuwd is 

naar een nummer van het album Holy Cat van Sfinx: 

https://www.youtube.com/watch?v=un5h4GiJLf0 

 

Volkstuincomplex  

Het Zonneveld 

Ton Staphorst 

Tuinvereniging Het Zonneveld aan de Nachtegaallaan is 

voor 93 inwoners van Leiden en omgeving dé plek om te 

tuinieren. Ieder doet dat op zijn eigen wijze. De een is gek 

op planten en bloemen en heeft zijn tuin vol kleurige, fleu-

rige en welriekende gewassen. Anderen houden meer van 

het kweken van eigen groente en fruit, soms keurig geor-

dend, maar ook wel eens wat chaotisch. Het kan en mag al-

lemaal. Wat niet mag, is onkruid laten opschieten waar an-

deren last van hebben of krijgen. Een argument als: ik haal 

geen zevenblad weg, want daar maak ik tapenade van, zal 

de tuinkeuringscommissie niet overstag doen gaan. 

Het werken op en in de tuin is geweldig. Je zit altijd in een 

win-win situatie. Als je mooie bloemen hebt of een heerlijk 

maaltje cavalo nero (een oervorm van de boerenkool) oogst, 

ben je sowieso happy. Maar je weet ook dat het geen zin 

heeft om slakken, duiven, eksters, veenmollen, woelmuizen 

en heel veel ander 

ongedierte verrot te schelden omdat de oogst mislukt. Om 

maar te zwijgen over de weergoden die zich niets aantrek-

ken van de wensen van de tuinders. Alles komt op je af en 

je accepteert de status quo. Af en toe kan je moeder natuur 

naar je hand zetten. Een beetje compost, mest of gier kan 

een gewenst positief resultaat hebben. Soms wil een com-

plete kooi van gaas ook enig effect hebben. Maar het is, zo-

als het is, alle tuinen zijn verschillend en alle tuinders heb-

ben plezier in hun werk. 

Wat alle tuinders gemeen hebben is mijmeren. A la de 

Ideeënleer van Plato mijmeren over het optimale resultaat.  

Waarom dit verhaal? Het Zonneveld gaat uitbreiden. Het 

komende jaar worden ongeveer 20 tuinen toegevoegd aan 

het complex. Er is al een (beperkte) wachtlijst. Maar als u 

zich nu opgeeft, is de kans groot dat u al in 2018 kunt tui-

nieren. U kunt zich opgeven via het e-mailadres secreta-

ris.zonneveld@gmail.com. 

mailto:secretaris.zonneveld@gmail.com
mailto:secretaris.zonneveld@gmail.com
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Werk in voorbereiding: een 

zonnecentrale voor onze buurt  

Thibaut Visser, Fagelstraat 

Hier een voortgangsbericht over een plan om veel 

zonnepanelen op één dak van een instelling in onze 

buurt te plaatsen. Al eerder heb ik hierover bericht in 

deze krant. 

Om het geheugen even op te frissen: samen met een 

werkgroep uit onze buurt probeer ik een dak te vinden 

waarop we in één keer honderden zonnepanelen (en 

misschien wel meer dan duizend) kunnen plaatsen. 

Voordelen: dan wekken we, opgeteld, méér stroom op 

dan wanneer we dit individueel aanpakken (op onze 

daken passen relatief weinig panelen); het kan voor-

deel opleveren in investerings- en onderhoudskosten; 

én we tasten het beeld van onze buurt niet aan (veel 

mensen vinden zonnepanelen op onze oude daken niet 

zo mooi). 

Één groot dak hebben we inmiddels op het oog: dat 

van het Revalidatiecentrum Rijnland aan de Wasse-

naarseweg. De leiding van het centrum is enthousiast 

en werkt graag mee. Ruw berekend zouden er zelfs 

ruim 1.500 panelen op hun daken passen! 

Nu is de fase aangebroken om dit alles grondig te on-

derzoeken. Kunnen de daken het gewicht van de pane-

len aan? Met welke overheidsregels moeten we reke-

ning houden? Zijn er gunstige subsidie- en/of fiscale 

regels? Wie financiert dit hele project? Welke afspra-

ken en contracten zijn hiervoor nodig? Hoe kunnen 

we nagaan of buurtgenoten écht bereid zijn hierin me-

de te investeren?  

Het zijn zomaar een paar vragen. Het vinden van de 

antwoorden kost vrij veel tijd. Tegelijk is het heel 

leerzaam om te ontdekken wat er allemaal komt kij-

ken bij de realisering van een concreet, groot plan om 

duurzaam stroom op te wekken.  

In de volgende Raadsheer hoop ik enkele antwoorden 

te kunnen geven op de vragen die ik hierboven heb 

opgeschreven. Wie meer wil weten over dit project 

kan mij mailen via duurzaamboerhaave@gmail.com  

Wordt vervolgd! 

 

Nieuwe leden VvLH 

Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout 

Vriend worden? 

Bij de vorige Raadsheer is de folder van onze vereniging meegestuurd. In reactie op deze folder hebben 6 van u 

zich aangemeld als lid van de Vrienden van de Leidse Hout. Daar zijn we natuurlijk blij mee, maar eerlijk gezegd 

hadden wij meer aanmeldingen verwacht. 

Misschien is het u ontschoten.  Een goed voornemen voor 2018 om ons te steunen en alsnog lid te worden? Als u 

lid wordt, ontvangt u als welkomstgeschenk het boek over de historie van “75 jaar Leidse Hout”. 

Aanmelding kan via onze website: www.vriendenvandeleidsehout.nl of via een briefje 

naar 

Van Oldenbarneveltstraat 34, 2334 AG Leiden. 

Namens het bestuur een vriendelijke groet,  

Jos Kok, secretaris 

mailto:duurzaamboerhaave@gmail.com
http://www.vriendenvandeleidsehout.nl/
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Kom zingen bij zangkoor  

De Raadsvogels 

Jenke Goudriaan, Warmonderweg 

Na ruim tien jaar hebben wij afscheid genomen van onze dirigent Arnold 

van Rheenen, die door zijn nieuwe baan als conservator van het museum 

Paulina Bisdom van Vliet in Haastrecht niet meer in de gelegenheid is om 

ons te begeleiden. Overigens is het een absolute aanrader om dit museum te 

bezoeken! 

Wij hebben de koppen bij elkaar gestoken en geconstateerd dat iedereen 

toch wel heel erg graag door wil gaan met zingen. Dus hebben wij een 

nieuwe dirigent gezocht en gevonden in de persoon van Peter Scheele. Het 

werken met hem is een feest. Omdat hij zanger (bas/bariton) is kan hij alle 

stemmen voorzingen en ons waardevolle aanwijzingen geven. Op die ma-

nier is elke repetitie eigenlijk al een concertje. 

We zijn dan ook heel enthousiast aan het nieuwe seizoen begonnen. We zijn 

nu met vijftien dames en kunnen altijd nieuwe leden gebruiken. Heb je zin 

om mee te doen, kom gewoon op een repetitie kijken, luisteren of meedoen.  

 

Informatie bij Jenke Goudriaan, secretaris zangkoor De Raadsvogels: 

Tel: 071-5237710 of 

mobiel: 06-22002237 

Mail: jenkegoudriaan@hotmail.com 

 

Het koor 

Zangkoor De Raadsvogels is een dameskoor waar het 

plezier in zingen voorop staat.  

Het is in 2005 opgericht in de Raadsherenbuurt in 

Leiden. Het koor heeft sindsdien de vleugels uitgesla-

gen naar de naburige wijken en telt nu ook leden uit 

Oegstgeest en Warmond.  

Wij repeteren eens in de twee weken op woensdag-

avond in de aula van de openbare basisschool Wouter-

tje Pieterse. Iedereen kijkt uit naar deze avonden, want 

een avond zingen geeft ontspanning en plezier. Wij 

zingen meerstemmig a capella.  

De dirigent 

Meer informatie over dirigent Peter Scheele is te vin-

den op zijn website www.peterscheele.com  

Het repertoire 

Ons repertoire is licht klassiek in vele talen. Met het 

programma maakt het koor een reis in de tijd, van de 

Middeleeuwen tot nu toe en neemt de toehoorders 

mee naar vele landen. Van een traditioneel middel-

eeuws drinklied tot een klein stukje opera van Georg 

Friedrich Händel. Van het heftige Engelse ‘As torrents 

in summer’ tot het lieflijke Indiaanse ‘Evening rise’. 

Daarnaast staan de ‘Raadsherencanon’ (Johanniek van 

der Molen) en ‘De Raadsherenbuurt’ (Gerard Schel-

vis) op het programma. Ook hebben wij een uitge-

breid kerstrepertoire. 

 

 

mailto:jenkegoudriaan@hotmail.com
http://www.peterscheele.com/


B U U R T G E N O T E N  

23  De RAADSHEER  nr. 4  – December 2017  

 

Sint Maarten  

Traditiegetrouw trokken er op 11 november weer groepjes kinderen naar het Rozenpleintje om liedjes te oefenen. 

Daarna belden ze aan bij huizen waar een lichtje voor het raam brandde. Na het zingen van hun liedje(s) hielden ze 

hun grote tassen wijd open om daarin fruit (liever niet) of snoep (graag wel) te verzamelen. Ook bij de volwassenen 

zat de sfeer er goed in! Jeroen Hiemstra maakte er vrolijke foto’s van. 
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Sneeuwpret in de Raadsherenbuurt  

 

Sneeuw! En dat op zondag, dus geen school en voor de meeste volwassenen ook een vrije dag. Dus gauw naar bui-

ten: poppen maken, ballen gooien, sleetje rijden, wat een feest. Jeroen Hiemstra was er bij met zijn camera. 

 

 

 

 

 

Foto’s: JH 
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Wist u dat…  

 

 De onlangs overleden hoogleraar dode en oude talen (Sanskriet en Grieks) Robert Beekes wordt opgevolgd 

door zijn vriend en executeur-testamentair Sasha Lubotsky uit de Fagelstraat?  

 Er in diezelfde straat soms halsbrekende toeren worden verricht om de achter-

tuin te verfraaien? 

 Op 10 november de brandweer met groot materieel uitrukte voor een schoor-

steenbrand in de Van Oldenbarneveltstraat? Bewoners en directe buren het 

huis moesten verlaten? Er gelukkig geen koolmonoxide gemeten werd? De 

brandweermannen per ongeluk een paar 

vuurvaste handschoenen in de asla van de 

open haard achterlieten? Zij die later weer 

op kwamen halen met de ladderwagen? De 

bewoners door veel buurtgenoten werden 

uitgenodigd voor bed, brood en bad? Dat 

een heel warm (!) gevoel gaf? De foto is gemaakt door een attente omwo-

nende, maar welke ook alweer?  

 Cultuurcentrum De Paulus sinds kort de beschikking heeft over een 

echte concertvleugel? Peter Janssen uit de Johan de Witt-straat 

daarop op 19 november de Vlaamse zanger Roland Guy begeleidde 

in een fantastisch concert met Franse chansons?  

 Gerard Schelvis uit de Fagelstraat samen met 3 anderen genomi-

neerd is als stadsdichter van Leiden? De uitslag van deze verkie-

zing valt op 31 januari 2018? Hij sowieso al onze buurtdichter is 

die 2 Raadsherenliederen heeft geschreven? 

 De anonieme Sinterklaas uit onze editie van oktober weliswaar niet bij buurtgenoten werd gezien, maar wel 

bij de zeeverkenners? Hij volgend jaar bij leven en welzijn ook graag bij u langs komt met zijn Pieten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Lex Dirkse 

Foto: Rina Harmsen 

Foto’s: Amlin plc 
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Ingekomen reactie 

Beste redactie, 

Ik las in de Raadsheer nr. 3 (oktober 2017) een kort stukje over werkzaamheden in de Leidse Hout. Als voorbeeld 

werd genoemd "het in elkaar vlechten van moerbeistruiken tot natuurlijke wallen langs de paden". 

Ik denk dat de schrijver van deze zin wat al te slordig is omgesprongen met de plantennaam (moerbei), werk-

zaamheden (vlechten), locaties (langs de paden) en beoogd resultaat (natuurlijke wallen). 

Ik vermoed namelijk dat het hier gaat om de "vlechtheg" van "meidoorns" rond "de hoekpunten van de 5-sprong" 

net ten oosten van de stenen brug vlakbij de boerderij. Op deze plek is door Johan Kieft een paar jaar geleden via 

inkepen en vlechten - een oude techniek - met jonge meidoorns de basis gelegd voor een nieuwe vlechtheg. Jaar-

lijks moet zo'n heg worden begeleid tot een ondoordringbaar volwassen exemplaar door knippen, vlechten en in-

cidenteel snoeien. Er zijn verschillende houtsoorten die hiervoor gebruikt kunnen worden, waarbij doornige plan-

ten de voorkeur hebben. Een moerbei is mede daarom absoluut ongeschikt als vlechtheg-plant. De enige moer-

bei(boom) in de Leidse Hout bevindt zich overigens in de tuin rond de boerderij. Onduidelijk is of er alleen spra-

ke is van het bijhouden/ begeleiden van de bestaande jonge vlechtheg of dat er ook nieuwe heggen aangeplant 

gaan worden. 

Van wallen of natuurlijke wallen wordt meestal pas gesp-

roken als er eerst een "aarden dijkje" aangelegd is, dat 

vervolgens beplant wordt. 

Op de website www.vlechtheggen.nl is van alles en nog wat te vinden over het onderwerp. 

Met vriendelijke groeten,  

Frits van der Sluis, voormalig stadsbioloog gemeente Leiden. 

 

Zondagmatinees in Cultuurcentrum  

De Paulus, Warmonderweg  

 

14 januari  Sabine Weyer, piano: o.a. Bach, Beethoven en Debussy 

11 februari  Jasper Schweppe bariton & Riko Fukuda pianoforte: Schubert: Winterreise 

4 maart  jazzveteraan Ack van Rooyen, flügelhorn & Juraj Stanik, piano 

11 maart Sara Crombach & Bernd Brackman, pianovierhandig: Debussy en Henkemans 

25 maart José Mor cello & Sara Crombach piano: Debussy, Esscher en Cassado 

8 april  Artem Yasynsky, piano: Mozart, Bach en Debussy 

22 april  Ensemble Leidse Hout & leden van het Residentie Orkest: o.a. Debussy, Ravel en Stravinsky  

Meer info:  www.muziekkamer-oegstgeest.org 

 

 

http://www.vlechtheggen.nl/
http://www.muziekkamer-oegstgeest.org/
http://www.vlechtheggen.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCv5aer-HWAhXIbVAKHUYUAOsQjRwIBw&url=http://www.cultuurhuisdepaulus.nl/programma/&psig=AOvVaw0DO-MBgPXUEiWWIgCdStBm&ust=1507563873877684
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O P L O S S I N G  K E R S T P U Z Z E L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Met hart en ziel aandacht voor lichaam en geest. 
 

Het programma 2017 is gestart! 

U kunt zich aanmelden voor yoga, meditatie,  

mindfulness, compassie, individuele sessies 

en speciale workshops. Ook in het weekend. 

Daarnaast ook verhuur van ruimtes in het centrum. 

Uitgebreide Info: www.yogacentrumleidsehout.nl 

http://www.yogacentrumleidsehout.nl/
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»DE RAADSHEER« 

Een uitgave van de Vereniging Raadsherenbuurt, Leiden 

Kopij:  inleveren, bij voorkeur per e-mail (zie redactie-adres) 

o Tekst in Word bijlage (dus niet als mail-tekst), zonder opmaak. 

o Foto’s en andere illustraties graag als aparte bijlage in de mail. 

Illustratie voorplaat: Friso Hogendoorn, Fagelstraat 

Bezorging: Cédric en Bodil Leijenaar, Timo van 

Luyn, Van Oldenbarneveltstraat 

Oplage: 325 exemplaren 

Redactie  redactieraadsheer@hotmail.nl 

 Jeroen Hiemstra Fotografie (tenzij anders vermeld) 

 Fagelstraat 15,  tel. 512 1213 

 Janny van Nieuwkoop Eindredactie  

 V. Oldenbarneveltstr. 28, tel. 517 2176 

 Leta Janssen V. Beuningenlaan 2, tel. 06-21564207 

 Ruurd Kok Hogerbeetsstraat 3 

 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 

Bestuur 

 Roos Toxopeus Voorzitter 

 Fagelstraat 41,  tel. 06-45278844 

 Pippijn Wijnhoven Penningmeester 

 V. Oldenbarneveltstr. 26,   

 tel. 06-12323591 

 Ernst ter Braak Secretaris 

 Fagelstraat 16,  tel. 06-18256377 

 Karlijn Broekhuizen webmaster 

Warmonderweg 7,  tel. 512 4838 

webmasterraadsherenbuurt@live.nl  

 Paulien Retèl Fagelstraat 31, tel. 06-53426893 

Website www.raadsherenbuurt.nl  

Minibuurtgids 

 

 Familieberichten:  

a.u.b. doorgeven aan  

Pippijn Wijnhoven, 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: 

Lieke van Boven 

Johan de Wittstraat 29, tel. 06-24182879 

 Stichting Leidse Hout Monumentwaardig: 

Jan Reedijk, secretaris 

Antonie Duycklaan 4, tel. 517 6596 

 Werkgroep Leidse Hout Theater:  

Richard Brame, contactpersoon 

Johan de Wittstraat 41, tel. 06-21881885 

 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 

 Wijkagent 

Mick Hogervoorst, tel. 0900-8844 

In acute situaties 112 bellen 

mailto:redactieraadsheer@hotmail.nl
mailto:webmasterraadsherenbuurt@live.nl
http://www.raadsherenbuurt.nl/
mailto:grhuis@ipact.nl
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