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Aprilletje zoet had dit jaar geen witte hoed. De meimaand
was de eerste 3 weken absoluut niet wunderschön, in juni
veel regen en wind, storm ook, maar dan weer een hittegolf
eroverheen. Klimaatverandering… Dat de ooievaars doodgemoedereerd hun jongen grootbrengen, de mussen en mezen hun kindjes, dat blijft gelukkig ieder jaar. En de bedwelmende geur van de bloeiende lindebomen in de buurt is ook
altijd een groot feest.
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Het thema “Smaak” bleek nog niet zo simpel in te vullen.
Gelukkig kwamen er toch bijdragen over de zeventiger jaren,
eten en apparaten om dat klaar te maken, wijnproeven, lezen,
muziek, Oerol, azijn maken. Ja, zoveel zinnen, zoveel smaken.
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Voor de Raadsheer van oktober is het thema “Aanpassen”.
Daarbij kunt u denken aan kleding aanpassen, uw gedrag (indien nodig of gewenst) aanpassen, uw doelen of verwachtingen bijstellen, de nieuwe hond of kat moet zich aan de
nieuwe woonomgeving aanpassen, de planten in de tuin
idem dito. En het is altijd prettig als u ergens een mouw aan
kunt passen.
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Als u daar (graag!) iets over wilt meedelen aan de buurtgenoten, stuur dan uw bijdrage voor 15 september naar redactieraadsheer@hotmail.nl (pas op: niet hotmail.com)
En dan meld ik u hierbij met een gevoel van zorg, dat er vacatures zijn en komen in de redactie. Op korte termijn zoeken
we naar iemand die de lay-out kan gaan doen. En eind 2019
en medio 2020 gaan 2 redacteuren na een lange diensttijd met
pensioen.
Ik kan me niet voorstellen, dat er geen buurtgenoten zijn die
een aantal uren per kwartaal kunnen en willen besteden aan
het samenstellen van de Raadsheer. Okay, het betekent
werk, maar daar staat tegenover dat de redactie een hechte
club vormt, die serieus probeert 4x per jaar een leesbare
buurtkrant te maken. Ik hoor graag van potentiële kandidaten. Er is geen ballotage, wel een hartelijk welkom!
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Rest mij u een aangename tijd te wensen bij het lezen van
deze Raadsheer. En als u daar geen tijd meer voor hebt: neem
hem lekker mee naar de vakantiebestemming. Een goede invulling van een regenachtige dag.
Mooie zomer allemaal!

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.

24

VAN HET BESTUUR

Van het Bestuur
Ernst ter Braak
De astrologische zomer van 2019 heeft een vliegende start genomen. Op de dag dat dit voorwoord ontstaat is de
voorspelling dat in de eerste zomerweek het kwik de 30° zal kunnen halen. Voorwaar geen gek begin!
Dit stemt blij en geeft ons goede hoop voor een heerlijke zomer.
Uiteraard verschillen smaken, niet iedereen houdt van kaas of olijven, maar zoals de kaasboer uit mijn geboortedorp
ooit heeft bedacht: iedereen maar dan ook iedereen houdt van ijs en dankzij dat inzicht kunt u allen indien gewenst
dagelijks genieten van zijn openbaring: Hertog ijs is in iedere supermarkt nog steeds verkrijgbaar! En dat is met de
voorspelde warmte een buitengewoon gelukkig gegeven!
Namens het bestuur wens ik iedereen een fantastische zomer met veel ijs toe en hopelijk zien wij u allen bij de
Raadsherenloop en de Buurt-BBQ op zaterdag 7 september en natuurlijk bij de kindertheatervoorstelling op zondag
8 september in het openluchttheater van de Leidse Hout!
Hartelijke groet.

Oud Papier Actie (OPA)
OPA staat iedere maand, behalve in augustus, op de
stoep van de hoek Johan de Wittstraat / Rijnsburgerweg. Dat is om het betalen van parkeergeld te voorkomen. Omdat hij (gelukkig) gauw vol raakt, wordt
hij op vrijdagmiddag opgehaald, geleegd en korte
tijd later opnieuw neergezet. Het kan dus gebeuren,
dat er een poosje geen container staat, maar hij komt
terug en blijft echt staan tot en met zondag en vaak
nog de hele maandagmorgen.

De opbrengst gaat naar een door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen doel. Over 2018 is het prachtige bedrag
van € 403,20 verdiend, een absoluut record! Dit wordt gereserveerd voor de aankoop van een buurt AED. Op internet
staan AED apparaten te koop voor 1.500 euro. Het bestuur
gaat nog kijken hoe deze dan bekostigd kan gaan worden.
Waarschijnlijk wordt het hetzelfde goede doel volgend jaar
nog een keer voorgedragen. Als er dan weer op wordt gestemd, zijn we al een heel eind. Meer oud papier helpt!
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Heb je even
10 minuten?

Kettinginterview
Carla Wikkerman, Johan de Wittstraat
1. Wanneer en waarom ben je in de Raadsherenbuurt komen wonen ?
In 1989 zijn we hier komen wonen. Ik deed een opleiding
op de hoek van de Rijnsburgerweg en de Johan de
Wittstraat en liep in de pauze door deze straat. We
plaatsen een kleine advertentie in het Leidsch Dagblad
‘Huis te koop gezocht’ en zowaar, daar reageerde iemand op. ‘De oude meneer van Aken wil zijn huis verkopen’. We namen contact op en zo kochten we het huis
op nr. 19. We hebben nooit kunnen achterhalen wie ons
heeft gebeld n.a.v. de advertentie.
2. Wat is het mooiste originele detail in je huis ?

Ik hoop dit weekend de nieuwe Lakenhal te gaan bekijken. Marlies van Boekel heeft een film gemaakt over de
bouw van de Lakenhal, die wordt dan gepresenteerd.
7. Welke krant lees je, op welk moment van de dag en hoe
lang doe je daar over ?
In de ochtend De Volkskrant, door de week een half uurtje voordat ik op pad ga en in het weekend lekker lang. In
de middag het NRC, daarvoor geldt hetzelfde, door de
week kort en in het weekend lekker lang.
8. Wat komt spontaan bij je op als je het thema (Smaken)
van deze Raadsheer leest ?

Dat is denk ik de voordeur met de steunen
onder het afdakje (zie
foto). Binnenshuis was
vrijwel alles in jaren
zestig stijl opgeknapt
toen we het huis kochten.
3. Wat is je favoriete
buurtactiviteit ?

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

Het mooie eten en de heerlijke smaken die ik vorig jaar
in Japan proefde. Heel leuk om weer zoveel nieuwe smaken te leren kennen.
9. Welke vraag zou je zelf willen stellen ? En natuurlijk willen we ook je antwoord graag vernemen.

Foto:
Carla Wikkerman

De Hutspotmaaltijd.
Ik heb een keer De Zilveren Stamper toebedeeld gekregen voor mijn hutspot, een hele eer. (Daarover meer elders in deze krant, red.)
4. Als de Raadsherenbuurt € 50.000 zou krijgen om de
buurt te verbeteren of te verfraaien, hoe zou jij dat dan
doen ?
Ik weet niet of dat zoveel geld moet kosten maar ik vind
de ontwikkeling van de plantjes die neergezet worden
om de bomen in de straat heel leuk. Dat zouden we kunnen aanmoedigen. En iets anders is dat we misschien
eens plastic apart moeten gaan inzamelen?
5. Hoe ga je naar je werk en hoe lang doe je daar over ?

Vraag:
Wat was ook alweer de reden dat Leta Janssen mij uitnodigde voor dit interview?
Antwoord:
Dat was omdat zij aandacht wilde vragen voor een project dat wij samen met Nelleke Boer hebben gedaan.
Nelleke Boer en ik hebben samen een stichting opgezet
die Voorlezen-plus heet. Wij begeleiden familie en professionals bij het maken van speciale voorleesboeken
voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen en
mensen met (een verstandelijke beperking en) dementie. Een Voorlezen-plus-boek is een persoonlijk boek, op
maat gemaakt voor één persoon en bevat een kort en
persoonlijk verhaal. Daarbij horen voorwerpen die de
zintuigen stimuleren. Leta is ritueel uitvaartbegeleidster
en zij begeleidt o.a. mensen met een verstandelijke beperking en mensen met dementie bij het afscheid nemen
van dierbaren. Op zoek naar een manier om deze mensen bij een uitvaart te kunnen betrekken hebben we samen Voorlezen-Plus en Afscheid met Veerkracht het
Voorlezen-plus-boek De Uitvaart van…. ontwikkeld.

Ik werk in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en
Utrecht. Ik werk bij het CCE, dat is het Centrum voor
Consultatie en Expertise. Bij het CCE kun je terecht voor
expertise over ernstig probleemgedrag. Het gaat om pro- 10. Wie mag de volgende vragenlijst beantwoorden en
bleemgedrag bij mensen met een stoornis of blijvende
waarom heb je haar / hem gekozen ?
beperking die langdurig professionele zorg en ondersteuMijn buurvrouw Nanette van Beukering. Ik ben wel bening nodig hebben. Zorgorganisaties en families kunnen
nieuwd wat zij kan vertellen over haar werk voor de
mensen bij het CCE aanmelden. Wij gaan dan naar die
stichting die o.a. op 15 augustus bij het Indisch monuorganisaties en families toe en denken en helpen mee
ment in Den Haag de Nationale Herdenking organiseert.
om het probleemgedrag beter te begrijpen en te voorkomen. Meestal reis ik met de auto, de reistijd is dus verschillend, afhankelijk van naar welk organisatie ik toe ga.
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Timo wordt Ella
Janny van Nieuwkoop
Een dergelijke titel verwacht u eigenlijk niet in deze oirbare buurtkrant. Maar als de moeder van Timo, redacteur
Anne Sanderink, dat zelf aankondigt, moeten we er toch echt serieus aandacht aan besteden.
Om u maar direct uit de onzekerheid te halen: het gaat hier niet om wat u waarschijnlijk in eerste instantie denkt.
Timo van Luyn (16 jaar) uit de Van Oldenbarneveltstraat heeft vanaf begin 2012, dus ruim 7 jaar, de Raadsheer
bezorgd bij ongeveer een-derde deel
van alle adressen in de Raadsherenbuurt. Hij wil nu iets anders gaan doen,
iets nieuws.
Maar: Timo heeft een jongere zus, Ella
(bijna 13 jaar). En zij heeft aangeboden
om de taak van Timo over te nemen.
Dat is een zeldzaam gebeuren, dat we
niet hoeven te zoeken naar een opvolg(st)er, maar dat we die stilzwijgend
aangeboden krijgen.
Dank aan Timo voor al zijn bezorgroutes door de buurt. En dank aan Ella, dat
zij dit nu wil gaan doen.

Aanvulling
Martine Voskuil, Van Oldenbarneveltstraat
In de Raadsheer van april 2019 stond mijn verhaal over hoe mijn moeder het
leven van mijn vader heeft gered. Helaas was het blokje met de oproep aan het
eind daarvan weggevallen.
Die oproep blijft actueel, dus daarom staat hij hier nu wel. En die sluit mooi aan
bij het besluit van de ALV om de opbrengst van het oude papier 2018 t.z.t. te
besteden aan een buurt-AED.
Ik ben aan het onderzoeken (dit was dus voordat de ALV werd gehouden, red.)
of een AED in onze buurt zinvol is.
Weet je hier meer over, dan wil ik je vragen contact met mij op te nemen via
martinevoskuil@hotmail.com
Mogelijk volgt nog meer actie om gezamenlijk een AED aan te schaffen.
Wat kan je intussen zelf doen?
✓
✓
✓

Leer reanimeren. Een cursus duurt 3 uur en kun je o.a. bij Activite volgen
Als je kan reanimeren: registreer je bij hartslagnu.nl
Draag bij aan een buurt-AED
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De smaak van Bologna
Nico Koek, buurtcolumnist
Het kan zijn dat u, waarde lezer, tijdens het vluchtig doornemen van ons geliefd buurtblad pijnlijk getroffen blijft steken bij het klassieke logo dat is afgebeeld bij deze column. Sluipt hier een specifieke politieke partij nu ook al
dit medium binnen? Maar gelukkig, bij nadere beschouwing blijkt het te gaan
om het beeldmerk van de Accademia Italiana della Cucina. Dat is een eerbiedwaardige Italiaanse organisatie waar allerlei culinaire, gastronomische en
daarmee samenhangende toeristische activiteiten worden gecoördineerd.
Italianen nemen hun culinaire tradities bijzonder serieus. Dat maakten wij
onlangs weer mee toen wij een week in Bologna verbleven. Veel Italiaanse
steden hebben welluidende bijnamen. Rome is La Citta Eterna (de eeuwige
stad), Venetië La Serenissima (de souvereine of meest doorluchtige). Bologna heeft er maar liefst vier. La Dotta oftewel de ‘geleerde’ vanwege de
eeuwenoude universiteit. La Rossa zou verwijzen naar het rood van de bakstenen huizen, maar misschien ook naar het opstandige karakter van de inwoners én de kleur van Ferrari. De bijnaam La Turrita is niet zo moeilijk: nog
steeds zie je in het centrum de hoge torens die de welgestelden in het verleden
bouwden. Ten slotte La Grassa, de ‘vette’. De stad dankt die bijnaam aan haar eeuwenoude faam op culinair
gebied. En daar zien we meteen het verband met de universiteit.
Bologna trok vanaf de elfde eeuw al studenten uit heel Europa en die vormden zogeheten nationes, elk afkomstig
uit een bepaalde stad of streek. Hun wapenschilden zie je nog overal in de stad. Die studenten waren doorgaans van
rijke komaf. Zij trokken zelf professoren aan en brachten een eigen staf mee, met dienaren én koks. Van het omringende platteland van Emilia Romagna vonden allerlei voedselproducten hun weg naar de keukens en tafels van
de nationes. Zo kwamen verschillende elementen uit de Europese kookkunst bij elkaar, in samenhang met de
aantrekkingskracht van de fameuze universiteit. De beroemde Italiaanse gastronoom Pelegrino Artusi vond eind
19de eeuw al dat men met een eerbiedige buiging hoorde te spreken over de Bolognese keuken. Ook nu nog wordt
de stad in reisboeken en gastronomische gidsen voortdurend geprezen.
In Bologna is men altijd met enige zelfspot omgegaan met de reputatie van de stad als ‘La Grassa’. Zo ontdekte
ik een tijdschrift uit 1907, met de titel ‘Bologna La Grassa – numero unico illustrato a colori’. Op de voorkant
staat een welgedane Bolognese afgebeeld, voorzien van twee stevige schijven mortadella, een van de culinaire
specialiteiten van de stad. Op haar hoofd prijkt een soort tortellone. Maar waar echt geen grappen over worden
gemaakt, is een ander gerecht. Veel toeristen zoeken in Bologna op de menukaart vaak
naar de spaghetti bolognese. Tevergeefs, want dat wordt daar beschouwd als een buitenlands namaakproduct. In een echt Bolognees restaurant serveert men ‘tagliatelle al ragù
‘. Deze ragout is een gekruid mengsel van gehakt van rundvlees en pancetta en wordt
nooit met spaghetti gegeten, maar met tagliatelle, of een andere eierpasta. Het enige
echte, originele, recept is in 1982 formeel geregistreerd bij de Kamer van Koophandel
van Bologna door de Accademia Italiana della Cucina.
Als Leidenaar denk je dan onwillekeurig aan een mogelijk Leids equivalent van dit verhaal. Wellicht de befaamde
hutspot? Maar ik vrees dat het al meteen fout zou gaan bij het deponeren van het recept. Want als we al zouden
weten waar dat zou moeten, dan denk ik dat we het nooit eens zullen worden over de precieze samenstelling ervan.
En dat is maar goed ook, want zo blijven we tot in lengte van jaren doorgaan met de wedstrijd om de Gouden
Pollepel!
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Wie de kern wil smaken,
moet eerst de noot kraken
Anne Sanderink
En ik kraak deze noot door een bijdrage te schrijven over gezegden met betrekking tot smaak. Gaandeweg krijg ik
de smaak te pakken en dan smaakt het zelfs naar meer. Want "Je kan de kat niet van het spek houden, als zij er de
smaak van beet heeft".
Zo zijn er meerdere gezegden die de invloed van honger op de smaakzin weergeven: "Honger ziet struif voor taart
aan", "Honger maakt rauwe bonen zoet" en "Den hongher doet honigh uyt een korstjen broots suygen". Maar de
mooiste:
"Hongher is de beste sausse, 't'is klaer; want die gheeft smake tot alle spijse".
Zelfs bij honger (of misschien met name bij honger?) kan het zijn "Of een engeltje in mijn mond pist". En nog een
voedselwaarschuwing voor de lange termijn: "Als het kindeke is geboren, hebben de knollen hun smaak verloren".
Ook zijn er een aantal gezegden die verwijzen naar de afkomst en ontwikkeling van iemand: "Wijn smaakt altijd
naar de stok", "Iedere appel smaakt bomig" en "De oude smaakt altijd naar de jonge".
Ik leer: "Gestuurd vlees smaakt niet" (je moet niet proberen een man en een vrouw aan elkaar te koppelen) en het
geruststellende gezegde: "Erin komen als de smaak in een appel" (verliefdheid komt vanzelf bij het volwassen
worden). Maar pas op: "Verboden vrucht smaakt het lekkerst".
En ik vind tegenstrijdigheden: "Wat men het verst haalt, smaakt het zoetst" is wel wat anders dan: "Eigen bier
smaakt het best". Om tot een algemene wijsheid terug te keren: "Ieder zijn smaak" en "Wat de één niet lust, daar
eet de ander zich dik in". Immers: "Over smaak valt niet te twisten". Er is minder kans op onenigheid als iets niet
zo interessant is: "Dat heeft kraak noch smaak".
Een gezegde van de buitencategorie: "Wraak smaakt zoet".
Ik ga afronden, want "Te lang vermaak beneemt de smaak" en sluit af met mij totaal onbekende borrelwensen:
"Hem wel lusten als hij naar koper smaakt" (graag op een borrel getrakteerd worden) en "Hij heeft een kinderachtige
smaak in de mond" (hij wil een borrel).
Op je gezondheid: "Bitter in de mond maakt het hart gezond". Proost en laat het je smaken!

Feestjes jaren zeventig
Ton Staphorst
Als je nu een feestje bezoekt lijkt het motto: hoe gewoner hoe beter. Favoriet lijken, wat betreft
kleding, spijkerbroeken met zoveel mogelijk scheuren en gaten, afgetrapte sneakers en een Tshirt met vlekken. Alsof nog even een verstopte afvoer moet worden gerepareerd of een dakpan
moet worden recht gelegd. Dat laatste hoor je trouwens niet op die manier te doen.
In de jaren zeventig van de vorige eeuw, ja toch alweer meer dan 50 jaar geleden, waren de feestjes nagenoeg altijd
in een bepaald thema. Ik herinner me nog levendig hoe een beroep werd gedaan op je creativiteit. Hoe onderga je
een metamorfose als Julius Caesar, Mexicaan, Mr. Pickwick, zeerover of cowboy? Het was altijd wel even stressen,
maar als je je vrienden onder ogen kwam, was het altijd genieten. Je deed een investering en die werd beloond.
De RAADSHEER nr. 2 – Juli 2019
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Soms waren feestjes ook wel in een bepaalde kleur. Ik zie in gedachten mezelf in smetteloos wit pak per rijwiel
(fiets was te gewoon) vertrekken naar de feestlocatie om een paar uur later thuis te komen met datzelfde pak, maar
dan vol met vlekken. De stomerij deed goede zaken! Maar ook het thema black magic was aantrekkelijk.
Een ander verschil was het volgende. Als gastheer of gastvrouw werd je geacht zoveel mogelijk verschillende dranken te serveren: port, sherry, whisky, cognac of de
goedkope vieux variant, jenever, Martini, rode en witte wijn en niet te vergeten rosé
en allerlei laffe sapjes. Hoeveel anders is dat dan tegenwoordig: je moet je gasten
vermaken met bubbels, plat bronwater, bier en rode of witte wijn en dan heb je het
wel gehad.
Ik heb de indruk dat er vroeger meer alcohol werd gedronken dan nu. Ik krijg nog een grijns op mijn gezicht als ik
aan vroeger denk. Ooit belandde ik midden in de nacht op de spoedeisende hulp omdat ik meende mijn fiets tot
stilstand te moeten brengen omdat er een kat over de weg zou lopen. Het bleek achteraf een opwaaiende plastic zak
te zijn geweest. Maar door met kracht te remmen bleef mijn duim haken aan mijn fietsbel. Vier hechtingen later
kon ik mijn roes uitslapen.
Een van mijn vrienden maakte het helemaal bont, hij was in kennelijke staat en probeerde op zijn fiets te stappen
om huiswaarts te gaan. Na de zoveelste poging kwam hij in beweging. Een paar dagen later vernam ik dat hij
wakker was geworden bij het ochtendgloren in de ligusterhaag waar hij in gereden was.
En dan vriend F. Hij was in de wieg gelegd om entertainer te worden. Met een slok op kon hij net zo goed oreren
als zonder; het verschil was alleen dat hij mét urenlang kon doorgaan, ook al was er geen gehoor.
Ja, was het die goede oude tijd? Ik ben er nog niet uit.

Koken met de
Green Egg en de sous vide
Annet van der Velden
Koken vind ik niet leuk en doe ik zo min mogelijk. Zo
niet mijn man, Jurgen vindt koken heel leuk, vooral met
de juiste apparaten. Zo kwam een paar jaar geleden de
Green Egg. Vlak daarna gevolgd door de sous vide.
Beide apparaten gebruik ik weinig; het eten dat ermee
bereid wordt, eet ik wel. Het is heerlijk.
De Green Egg is loodzwaar maar gaat desondanks
overal mee naar toe. Als wij naar een huis in Zwitserland gaan om te skiën, gaat de Green Egg mee. Met
vereende krachten wordt het apparaat dan de berg opgetild en op het balkon neergezet. Als we naar een huisje
op Terschelling gaan, gaat de Green Egg ook mee.
Door het mulle zand zeulen naar de top van het duin.
De Green Egg is overal bij. Waarom, zult u zich afvragen. Welke gek vindt eten nou zo belangrijk dat ie zorgt
dat zijn Green Egg altijd beschikbaar is. Nou gewoon,
mijn man doet het omdat hij het eten dat eruit komt echt
heel lekker vindt.
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Maar wat maakt dat
ding nou zo bijzonder?
Het is eigenlijk een
grote barbecue, maar
dan een met mooi te
Foto: Annet vd.Velden
reguleren temperatuur, waarbij de combinatie van roken met BBQ-en tot
een topresultaat leidt. Wij gebruiken het ook als slow
cooker.
En dan de sous vide. Ook zo’n gadget voor in de keuken. Op een andere manier doet het apparaat hetzelfde
als de Green Egg. De sous vide is eigenlijk een grote
dompelaar die je in het water steekt. Sous vide is het
proces waarbij in vacuüm verpakte etenswaren in een
waterbad op relatief lage en constante temperatuur worden verwarmd zodat het geleidelijk en gelijkmatig gaar
wordt.
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Het werkt als volgt: je vult een pan met water, hangt de
sous vide erin en stelt de temperatuur in op bijvoorbeeld 52 graden. Als de ideale temperatuur bereikt is,
geeft het ding een piepje en kun je je groente, vlees of
vis in een afgesloten plastic zak erin doen. Sommige
mensen gebruiken een vacumeer machine erbij om de
zak goed af te sluiten. Wij hangen de zak open in de
pan.

Wij zijn dol op groentes en eten bij voorkeur een flink
bord vol (circa 300gram pp). Soms eten we het met vis,
vaak zonder.
Recept voor de Green Egg:
Zalm met citroen, dille en tomaat
Ingredienten:

Een moot zalm p.p.
Een barbecue is toch vooral voor vlees en een sous vide Dille
toch ook? Nou, dat eten wij eigenlijk niet. Zowel de
1 citroen
sous vide als de Green Egg werken ook bijzonder goed Circa 150 gram tomaten p.p.
met vis en groente.
Een BBQ schaal; Wij gebruiken een satégrillschaal van
Je schijnt een sous vide ook zelf te kunnen maken. Bij- de Jumbo maar iets anders kan natuurlijk ook.
gaand recept leent zich er goed voor. Je neemt een grote
Maak de Green Egg aan en zorg dat deze goed warm is.
pan en vult die voor ¾ met water. Zet de pan op het
vuur en hou met een kookthermometer de temperatuur Smeer de zalm in met zout en peper.
in de gaten.
Doe de zalm dan op de helft van de in dunne plakjes
gesneden citroen.
Recept voor de sous vide:
Leg de rest van de citroen op de zalm.
verschillende soorten groente in stukken gesneden zoals Drapeer de tomaten ernaast ( als het kleine snoeptomapaprika, broccoli, boontjes, courgette, aubergine, cham- ten zijn dan halveer je die, als de tomaten groot zijn
pignons.
snijd ze dan in plakken).
Stel de sous vide in op 52 graden en stop de grof gesne- Leg de dille op de zalm.
Zet de schaal in de Green Egg en laat deze 20 minuten
den groente in een zak. Als de juiste temperatuur bereikt is, hang je de zak in de pan en laat je deze een uur op 200 graden staan.
Haal de schaal er dan uit en zet op tafel.
hangen. Als je de sous vide zelf maakt, check dan regelmatig met de thermometer en zet het vuur eventueel Superlekker met worteltjes (bijvoorbeeld in de sous
vide gemaakt).
hoger of lager.

Van het gas af
Janny van Nieuwkoop
Het zal nog wel even duren voordat alle huizen in de Raadsherenbuurt van het gas af zijn.
Maar in de tussentijd kunnen we wel al vast genieten van het gebruik van de elektrische hapjespan.
Wij kochten die ooit met de gedachte, dat het een slow-cooker was. Nou, mooi niet, het is als je niet oppast juist een fastcooker.
Ik heb hem al eerder geroemd in deze krant. Want tijdens het enorme buurteten in de Pauluskerk ter gelegenheid van het
laatste lustrum van de buurtvereniging hebben Marjan en ik die ingebracht als zo ongeveer de enige warme hap tegenover
tientallen koude schotels. En de inhoud was verzwolgen voordat we het wisten.
We praten dan over een platte metalen pan met een doorsnee van 30 tot 55 cm, tefalbodem, doorzichtig deksel met
stoomuitlaat en uiteraard een stekker, waarmee je ook de tijd en de gewenste temperatuur kunt instellen.
Begin met het gewenste braadmiddel (olie, boter), dan alle ingrediënten (aardappeltjes, groenten, vlees of vis) erin, deksel
erop, stekker in het stopcontact, gewenste hitte instellen, lekker gaan borrelen totdat alles gaar is. Het wordt geen stamppot, alles blijft in vorm. Eigenlijk is het een stoommaaltijd. Voor de hele familie. Smullen maar!
De RAADSHEER nr. 2 – Juli 2019
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Muzieksmaak
Marjan Bults, Van Oldenbarneveltstraat
Er wordt wel eens aan mij gevraagd van welke muziek ik houd.
Tja…. De ene dag, het ene moment van de dag, de andere dag met
het andere moment, het moment van het jaar. In de winter anders
dan in mei, in de herfst anders dan in de zomer. Zo kies ik per radiozender iedere keer wat ik op dat moment wil horen.
Ik houd van de zondag en niet van de maandag. Muziek van verschillende klassieke zenders laat ik me graag voorschotelen! Subjectief, afhankelijk van mijn stemming. En anders bepaal ik het zelf
via mijn muziekvoorraad die bestaat uit CD’s, cassettebandjes en
LP’s.
Foto’s: Janny van Nieuwkoop

Hier thuis is er altijd muziek. Van mijn partner hoeft dat niet altijd.
Onze radioverledens zijn heel verschillend. Wel zijn we het eens over de muziek op zondag. ’s Ochtends altijd een
Bachcantate die hoort bij de betreffende zondag. We hebben alle Bachcantates compleet. Geen Kruidvat, maar Ton
Koopman.
Van alle muziek heb ik veel. Ook niet-klassiek, bijvoorbeeld Corrie Brokken, jazzachtige lichte muziek, volksmuziek uit vele landen, filmmuziek. Wat ik zelf niet heb, kan ik op mijn tablet via de internetradio beluisteren, zoals
Spaanse kerkmuziek, Noorse volksmuziek, hits uit de zestiger jaren etc.
Altijd kom ik thuis bij oude Rooms Katholieke kerkmuziek. Ook vanwege mijn achtergrond: de prachtige NeoGothische kerk, tegenwoordig een basiliek, in Hengelo met een heel goed koor en een fantastische organist (Widor
voor de kenners en Vivaldi en Bach).
Dan komt de oude instrumentale wereldlijke muziek waaraan
ik vroeger actief heb meegedaan in een dubbelkorig ensemble
waarin ik de derde viool speelde, een bij-instrument.
En hoe zit het dan met de piano? Die is heel belangrijk voor
mij! Er is een groot repertoire pianomuziek waar ik van houd.
Behalve bombastische pianoconcerten en solostukken. En gelukkig steunen mijn kleine vingers mij om niet op solostukken
in te gaan.
Ik heb heel veel aan begeleiden van allerlei instrumenten (cello,
fluit, viool, klarinet) gedaan, zowel op piano als op klavecimbel
en spinet. Vroeger al op de muziekschool waardoor ik heel veel muziek heb leren kennen en waar ik ook heel veel
plezier van heb gehad.
Gelukkig kwam ik ook in contact met zangers en die heb ik met grote liefde begeleid. Daarbij kwam mijn eigen
koorervaring goed van pas: ik adem automatisch met een zanger mee. Ook musicals en populaire melodieën heb ik
ondersteund op piano. Dat was op de muziekschool in Apeldoorn, waar ik 30 jaar heb gewerkt. De laatste 19 jaar
daarvan woonde ik in Leiden en ging eerst 3 dagen, later 2 dagen per week naar Apeldoorn om muzieklessen te
geven. Daardoor werd mijn kennis van allerlei muziek steeds groter. Ook nu nog leer ik van mijn leerlingen veel
van leuke popmuziek. Die laat ik ze nu ook spelen; ik werk die muziek op een aangepaste manier uit.
Zoals gezegd houd ik veel van filmuziek. Vooral van Morricone (Once upon a time in the West) en zijn grote
repertoire. John Barry (Dance with wolves, Out of Africa). John Williams met Schindlers List. James Horner egends
of the fall).
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Volksmuziek: vooral Ierse. Daar word ik altijd heel blij van. Daar staan heel wat CD’s van in de kast.
Als we op vakantie zijn, neem ik altijd muziek mee van het betreffende land. In Zweden en Noorwegen waren we
(nog) niet, maar ook daarvan muziek in de collectie. En natuurlijk Griekse muziek (Charis Alexiou) en nog vele
andere, zoals fluitmuziek van de Indianen in West Amerika, gespeeld door Carlos Nakai.
Thuis staan diverse instrumenten. Naast de piano een spinet, een hammered dulcimer uit Maine (waar veel Ieren
naar toe zijn geëmigreerd en hun volksmuziek meenamen), een keyboard, een cither, Ierse thinwhistles en een
natuurhoorn. Mijn viool heb ik een paar jaar geleden verkocht.
Tot slot nog even over de smaak van eten bij pianospel. Het pedaal vormt de saus. Het wisselende volume is de
kruiderij. Eten en muziek gaan heel goed samen. Je houdt ervan of je lust het niet. Ik lust bijna alles!
Zo, ik heb mijn doopceel gelicht. Als het u duizelt, bel gerust of kom eens kijken of luisteren.

Interview met Gerben de Jonge
Hans Rohlof
Gerben uit de Van Oldenbarneveltstraat staat bekend als een Bourgondiër en een wijnkenner. Vandaar dat uw redacteur graag bij hem langs ging om hem te interviewen, met name over zijn tweede eigenschap.
Gerben, kun je me vertellen hoe je van een eenvoudige burger een goede wijnkenner wordt? Is dat een
kwestie van veel proeven, of komt daar meer bij kijken?
Mijn interesse in wijn en fine dining is tijdens mijn studie op Nijenrode ontstaan. Als lid van het culinaire dispuut
Academia Culinarum Artorum gingen wij als studenten met amper geld eten in topzaken in Nederland. Wij werden dan altijd vreemd aangekeken, tussen het overwegend oudere publiek een paar van die jonge gastjes. Dat
werden vaak hilarische avonden waarbij de chef-kok uiteindelijk ook bij ons aan tafel belandde en nog eens een
mooie fles open trok. Verder heb ik ook altijd bijbaantjes in de horeca gehad en hoewel ik dan achter de bar
stond, was ik juist ook vaak in de keuken te vinden om te zien hoe de koks het eten bereidden. Zo ben ik ook zelf
vaker gaan koken voor gezelschappen. Voor mij zit dan al de grootste lol in de voorbereidingen. Vaak kies ik de
wijnen als basis voor mijn menu en zoek ik gerechtjes die daar bij passen.
Ik denk dat je wijnkenner wordt door een combinatie van kennis en proeven. Met onderliggende kennis begrijp je
de smaken die je proeft. Om een echte wijnkenner te worden moet je inderdaad veel proeven, dat is echt een soort
training. Wijninkopers proeven soms wel honderd wijnen op een dag. Een gewoon mens proeft na 3 of 4 wijnen
niet zoveel meer.
Ben jij in staat om wijnen uit verschillende landen van elkaar te onderscheiden? Of gaat het meer om de
verschillen tussen de druivenrassen?
Een bepaald druivenras smaakt totaal anders uit een andere streek; het druivenras Chardonnay uit de Bourgogne
is niet te vergelijken met een Chardonnay wijn uit Australië. Dat is wat de Fransen terroir noemen. Er zijn zoveel
invloeden op de smaak, denk maar aan ondergrond, klimatologische omstandigheden, hoogte, in de buurt van water etc. Verder zijn er vaak lokale regels, bijvoorbeeld dat er alleen bepaalde druivenrassen gebruikt mogen worden. Om nog maar niet te spreken van de invloed van de wijnmaker en de manier van wijn maken (persen, vaten
etc.).
Ik heb wel eens een proeverij van Bourgogne wijnen gehad, waarbij de druiven (Chardonnay, verplicht in Bourgogne) uit aaneengesloten wijnvelden op dezelfde dag geoogst, door dezelfde wijnmaker op dezelfde manier gemaakt, de wijnen toch echt anders waren.
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Hoe voorkom je dat je als wijnkenner teveel alcohol binnen krijgt? Spuug je bij proeverijen de wijn ook
altijd uit? Of valt dat niet te voorkomen?
Ik ben niet zo’n spuger, zeker als het aankomt op betere wijnen. Mensen die echt professioneel met wijn werken,
moeten wel, ook die raken aangeschoten als ze het binnenhouden.....toch zonde als je een goede wijn in je mond
hebt....
Wijnkenners onderscheiden de smaken als fruitig, rokerig, tikkeltje zurig et cetera. Wat vind je daarvan?
Is dat inderdaad een goede manier?
Voor veel mensen heeft dat wel iets snobistisch om technisch over wijn te praten; uiteindelijk is wijn iets om van
te genieten en vind je iets lekker of niet. Geur bepaalt grotendeels onze smaak (ik geloof zelfs voor 70%), dus
eerst aan wijn ruiken helpt je al een heel eind op weg, al is het maar om te bepalen of de wijn nog 'goed' is. Er is
dus ook een onderscheid in geuren en in smaken. Die geuren en smaken zijn wel echt aanwezig in wijnen en dat
train je door inderdaad veel te ruiken en proeven en daardoor te herkennen. Bepaalde wijnen uit bepaalde streken
hebben kenmerken waarbij je duidelijk kan zeggen om welke wijn het gaat. Op een gegeven moment herken je de
geur van leer, perzik, gemaaid gras, stallucht of rijpe meloen.
Wat is je eigen favoriete wijn? Welk land, welk druivenras? Of hangt dat echt van de situatie af: op een
warme zomeravond, bij een knisperend haardvuur in de winter? Of van de verschillende spijzen die je erbij eet?
Ik ben wel echt iemand die wijn vooral waardeert in combinatie met eten. Het kan elkaar zo versterken, dat is nog
mooier dan alleen een prachtige Bordeaux te drinken of kreeft te eten. Natuurlijk heb ik wel mijn favorieten, dat
zie je terug in de wijnen die ik thuis heb liggen. Voor wit is absoluut Bourgogne mijn favoriet, verder vind ik
Malborough uit Nieuw Zeeland ook erg interessant. Rood zijn er meerdere favorieten waarbij Bordeaux, Piemonte en Toscane mijn favorieten zijn.
Natuurlijk bepalen de omstandigheden ook welke wijn je drinkt, een lekker koud slobber-roseetje in de zon is ook
top!
Als de buurt een eigen wijn zou gaan verkopen als Chateau Raadsheer, welke wijn zou dat dan moeten
zijn? Een makkelijke slobberwijn of een exquise Bordeaux?
Wij hebben zelf een oude druif in de tuin staan (volgens mij Boskoopse….), maar dat gaat hem niet worden om er
wijn van te maken, die laat ik graag hangen voor de merels in de tuin. Het beste is dan een wijn die iedereen wel
kan waarderen, dan kunnen we die met elkaar opdrinken.
Er worden in Nederland steeds meer wijnen geproduceerd. Er zijn zelfs buurtgenoten die
dat geprobeerd hebben. Wat vind je: doorgaan met proberen, of is Nederland toch eigenlijk niet zo geschikt?
Feit is dat de klimatologische omstandigheden veranderen en dat Nederland steeds geschikter wordt om wijn te gaan verbouwen. Bekendste wijn in Nederland is denk ik
Apostelhoeve uit Maastricht. Prima wijn maar toch relatief duur door de
beperkte oplage, als je het vergelijkt met goede wijnen uit Frankrijk.
Toch wordt er al in de buurt van Nijmegen flink wat wijn verbouwd, dus
de wijngrens schuift wel naar boven. Over 100 jaar hebben wij onze eigen top Bourgognes!!!!!
Dank voor het interview!
Laten we er nog een glaasje op drinken.
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Azijn
Mieke Gasthuis, Johan de Wittstraat
Het Nieuwe Testament verhaalt over de aan het kruis genagelde Jezus, die een spons met azijn krijgt aangereikt.
In deze tekst heeft ‘azijn’ voor ons een negatieve connotatie.
De daad van degene, die de spons aanreikte, was echter niet
een daad van belediging maar van barmhartigheid. In die tijd
was het drinkwater van slechte kwaliteit en om het nog
enigszins drinkbaar en dorstlessend te laten zijn, werd aan
het water vaak azijn toegevoegd.
Voor het verkrijgen van wijnazijn
zijn drie ingrediënten nodig: wijn,
zuurstof en de zogenaamde azijnmoeder, een geleiachtige kolonie
azijnzuurbacteriën ( Acetobacter).
Onder invloed van bacteriën en
zuurstof wordt wijn omgezet in
azijn. Dit proces neemt enkele weken in beslag.

Zelf ben ik in het gelukkige bezit van een huis in Toscane.
Van een Toscaanse vriendin in ons dorp kreeg ik op een zeker moment een stukje azijnmoeder. En toen begon mijn
azijnproductie…
In de cantina (kelder) staat een glazen
fles van 10 liter met brede halsopening. Steeds als er een restje wijn over
is, wordt dit aan de azijn toegevoegd.
Als er een paar liter azijn is verkregen,
wordt er voorzichtig een hoeveelheid
uit de fles geschept en gepasteuriseerd
om het proces van azijnvorming te
stoppen. Daarna wordt de azijn gefilterd en gebotteld. Azijn van witte wijn geeft het mooiste resultaat, die van rode wijn wil nog wel eens troebel worden.
Ik ben er nog steeds niet in geslaagd een stukje azijnmoeder
mee naar Nederland te nemen. Zij reist blijkbaar niet graag.
Recept voor kruidenazijn:
Neem een halve liter witte wijnazijn en voeg toe: 3 peperkorrels, 1 theelepel mosterdzaad, 1 laurierblad, 1 theelepel gedroogde tijm of gedroogde oregano.

De steeds groter wordende azijnmoeder wordt gedeeltelijk Laat een paar weken trekken op een lichte plek maar niet in
weggegeven, waardoor een andere geïnteresseerde zelf azijn de zon. Zeef de azijn en bewaar op een koele plek.
kan gaan maken.
Hoe heerlijk azijn ook is, het moet vanwege de zuurgraad
Op het Italiaanse platteland heeft iedere boerin haar eigen altijd met mate worden gebruikt. Vandaar ook de uitdrukking “Gebruik olie als een rijkaard, azijn als een gierigaard.”
azijnproductie.

Het mysterie van de Zilveren Stamper
Janny van Nieuwkoop
In het ketting-interview in deze Raadsheer heeft Carla en warempel: een absoluut zilveren stamper!
Wikkerman het over het feit, dat ze ooit een Zilveren
Wie weet nog wanneer die door wie als hoofdprijs voor
Stamper heeft gewonnen tijdens de 3 oktober maaltijd.
de lekkerste hutspot aan Carla is uitgereikt?
Maar wanneer?
Antwoorden graag aan redactieraadsheer@hotmail.nl
In al mijn (eigen)wijsheid meende ik haar daarop te moeten corrigeren, want we Om de verwarring nog wat groter te maken: ons aller
kennen van oudsher een buurtcolumnist Nico Koek eindigt zijn column ditmaal
Gouden Stamper en sinds met een Gouden Pollepel. Dat is echt een geheel nieuw
een aantal jaren ook een fenomeen in de buurt. Misschien ontstaat er wel een
soepfeest in de Van Oldenbarneveltstraat of, in de geest
Zilveren Vijzel.
van Nico, een pastafestijn! Met pollepels tomatensaus!
Ik heb terug gekeken in de
historie van “mijn” Raads- Weet u wat? Kom gewoon mee-koken en mee-eten bij
herentijd, maar mooi geen de hutspotmaaltijd op 3 oktober in de Fagelstraat. De
Carla als winnares vanaf wisseltrofees zijn een Gouden Stamper en een Zilveren
Vijzel. Alle andere keukenattributen zijn ofwel verleden
2010.
tijd ofwel een sprookje. Maar wel leuk!
Dus vroeg ik om een foto
Foto: Carla Wikkerman
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Een goed boek - kwestie van smaak?
Lilian Visscher, Warmonderweg
Wat is een goed boek? In onze leesclub is dit regelmatig
onderwerp van discussie. Zo hebben we de term ‘
zwembadboek’ voor een boek dat makkelijk wegleest.
Lichte kost, maar wel lekker. Is dat boek dan goed of
slecht?
Over sommige boeken zijn we het snel eens: fraai taalgebruik, boeiende ontwikkeling van personages of aansprekende en goed uitgewerkte thematiek. Zo hebben
we recent ‘Dit is mijn moeder’ van Tommy Wieringa en
‘Grand Hotel Europa’ van Ilja Pfeiffer gelezen. Volgens
ons goede boeken, boeken die onze blik verruimen en
aanzetten tot reflectie. Hoewel niet alle recensenten het
met ons eens zijn.
Maar hoe meer we van mening verschillen over goed of
slecht, hoe boeiender vaak het gesprek dat we er samen

over hebben. Een boek van Arnon Grunberg zet de discussie op scherp en verdeelt ons in voor- en tegenstanders. Ik hoor qua Grunberg in het kamp van de tegenstanders, maar geniet van de goede discussie tijdens
onze leesclubavondjes. Een boek dat ik niet graag lees,
maar dat zo’n gesprek uitlokt, is dat dan niet alsnog een
goed boek?
Zo beoordeel ik de boeken die we in de leesclub bespreken op meerdere facetten. Heb ik het geboeid of met
plezier gelezen, geeft het een interessante kijk op zaken
of is de extreme stellingname voer voor discussie ? - dus
niet alleen een kwestie van smaak.
En een boek dat ik buiten de leesclub lees? Als dat na
100 pagina’s niet naar meer smaakt, leg ik het sans gene
weg…

Smaak en de drie Vr’s
Ellen de Jong, Johan de Wittstraat
Zoals inmiddels gebruikelijk, heb ik een week op Oerol doorgebracht.
Altijd weer een feest. Wat maakt Oerol zo bijzonder? Waarom word ik
altijd zo blij van Oerol?
Is het het eiland? Ja! Dat draagt zeker bij aan dat gevoel. Als je met de
veerboot Terschelling nadert, de Brandaris ziet, de Noordkaap, de haven… Dan ontstaat al dat gevoel van ruimte en rust. Al is het eiland
vergeven van de Oerolgangers. Dat maakt niks uit; loop een stukje over
het strand of wandel naar de Bosplaat, je komt nauwelijks iemand tegen.

Foto’s: Dorien Manting

Zijn het de voorstellingen, de kunst, de muziek en het straattheater? Ja, dat
is geweldig en uniek. Met het eiland als decor. Locatietheater is zo mooi. Je
krijgt zoveel extra’s gratis en voor niks bij je voorstelling. Zoals De Dansers
zeiden tijdens onze eerste voorstelling om 21 uur ’s avonds bij een zandafgraving: “De zon maakt het lichtplan en de duinen het decor”. Soms is er
die ene meeuw die op een bijzonder moment overvliegt, de wolkenformatie,
de geluiden van de vele vogels, het licht van de vuurtoren, de toeter van de
veerboot en die ene verdwaalde gast die nietsvermoedend zijn hond uitlaat
en deel uitmaakt van het decor.

Ook de vernieuwende kunstvormen die Oerol je laat ontdekken maken het bijzonder; de vervreemdende en soms confronterende voorstellingen die je regelmatig op het verkeerde been zetten. Wanneer is het kunst? Wat is “normaal”? De
toelichting die Romana Vrede gaf na haar voorstelling “Who is afraid of Charlie?”: “Als ik gekke dingen doe op het
toneel dan vindt iedereen mij geweldig. Als mijn autistische zoon geluiden en bewegingen maakt, dan is het gek. Ik heb
besloten de uitingen van Charlie te gaan zien als kunst. Nu kijk ik er anders naar.” En dat is mooi. Kunst laat je op een
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andere manier kijken. Niet meteen afgaan op die eerste interpretatie, je eerste oordeel maar nieuwsgierig zijn of je er nog
anders naar kunt kijken. Mijn dochter, die naar een voorstelling was gegaan waar je met een cape om rond liep, kijkend
naar een object met allemaal lichtjes, vertelde dat ze op een bepaald moment iemand met een cape met z’n rug naar het
publiek aan de kant zagen staan. Een aantal bezoekers dacht dat het bij de voorstelling hoorde en ging hem bekijken. Het
was echter een bezoeker met hoge nood die daar stond te plassen. Ach ja, dat kan ook.
Maar wat ik misschien wel het meest bijzondere vind aan Oerol is de sfeer. Hoe kan het
dat al die verschillende mensen daar zo Vrolijk, Vriendelijk en Vredig met elkaar omgaan? Het is overal gezellig met elkaar. Zelfs op de overvolle fietsroutes waar het soms
spannend laveren is tussen de mensen die ineens stilstaan om op hun fietskaartje te kijken
waar locatie 21 is, die de regenjas uittrekken omdat het zonnetje inmiddels schijnt, die een
foto willen maken van die geiten die daar zo mooi staan te staan. Ik zal niet zeggen dat
men elkaar dan nooit vermanend toespreekt, maar het is met meer humor en met meer
inlevingsvermogen dan elders. Tijdens het staan in de wachtrij voor de voorstelling ontstaan leuke gesprekken en onverwachte ontmoetingen. Op de dansvloer mogen ook de
grijsaards swingend uit hun dak gaan zonder door de jongere bezoekers meewarig te worden aangekeken. Je laat je spullen gewoon achter in je fietstas en je rugzak onbewaakt bij
de terminal terwijl je nog even een bakkie doet in West.
Dus dat deed bij mij de vraag opkomen: zijn mensen die van Oerol houden Vrolijk, Vriendelijk en Vredig? Of gaan
Vrolijke, Vriendelijke, Vredige mensen naar Oerol?
Mocht dit, een beetje, kloppen dan is dat goed nieuws voor de Raadsherenbuurt want ik kwam al veel buurtgenoten
tegen. En met ons Openluchttheater in de Leidse Hout, muziek bij het Theehuis, tango in de muziekkapel, feesten in de
Pauluskerk, op straat hutspot eten, barbecueën, de vrijmarkt en vrolijk rondvliegende meeuwen is er al een aantal gunstige voorwaarden gecreëerd. Wanneer het eerste straattheater? Misschien op Koningsdag?

Volg je je smaak of pas je je aan?
een behoorlijk donkere kleur en dat
heeft invloed op hoe het huis op je overDeze tekst kan ik schrijven in dit num- komt. Maar als vrijwel iedereen deze
mer van de Raadsheer in verband met
kleurencombinatie aanhoudt, geeft dat
het thema "Smaak". Maar ik zou het
een mooie eenheid in de buurt. Wij koook kunnen schrijven voor de volgende zen voor de kleuren van de buurt en
Raadsheer die "Aanpassen" als thema
hebben ons dus aangepast aan “de
heeft. Wat is het geval?
buurtstijl”. In een andere buurt hadden
we waarschijnlijk andere kleuren of tinToen we in de Raadsherenbuurt kwamen wonen zagen we - in het deel waar ten gekozen. Het houtwerk van ons huis
was wel groen, maar niet monumentenons huis staat - dat het duidelijk één
groen. Langzaamaan transformeerde
buurt is. De huizen zijn grotendeels in
dezelfde periode gebouwd en lijken op ons huis in een monumentengroen-metmergelwitte woning, na elk stukje schilelkaar. De oudere huizen hebben vrijwel allemaal dezelfde kleur verf op het derwerk wat meer in stijl met de buurt.
houtwerk aan de buitenzijde: monuVlak na ons trokken onze buren Jaap
mentengroen en mergelwit. De vraag
Leijenaar en Marleen Bronneberg in
was dus of wij deze kleuren ook zouden hun woning. Ook zij stonden voor de
gebruiken voor ons houtwerk. Dan be- kleurenkeuze. En zij kozen - met dedenk je enerzijds wat je smaak is en an- zelfde motivatie als wij - voor monuderzijds of je je wil aanpassen aan de
mentengroen en mergelwit, maar enkel
stijl van de buurt. Monumentengroen is aan de voorzijde van het huis. Vanwege

Anne Sanderink
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de diversiteit aan uit- en aanbouw aan
de achterkant van onze huizen en ook
de verschillen in balustrades bij de balkons, vonden ze destijds dat ze dan best
ook voor een andere kleur konden kiezen dan de meest gangbare. Het werd
toen gebroken wit in combinatie met
een crème-gele tint. Aan de voorkant
aanpassen en aan de achterkant de eigen
smaak volgen; een mooie middenweg.
En nu -jaren later- zijn de schilders hun
houtwerk aan de achterzijde opnieuw
aan het schuren. Het staat al deels in de
grondverf. Nu ze weer het houtwerk laten schilderen hebben ze opnieuw bekeken wat hen mooi lijkt. Het wordt dit
keer een combinatie van gebroken wit
met taupe, bruingrijs. Per verdieping bekijken ze hoe deze combinatie wordt
toegepast, waarbij ze dan ook zullen afwijken van de schildersregel “de openslaande delen gekleurd”.
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Hout sprokkelen in de
Raadsherenbuurt, vervolg
Ton Staphorst
In de vorige Raadsheer stond wel het hele verhaal van het sprokkelen door Pien van Venetiën uit de Van Oldenbarneveltstraat. Maar dat eindigde mysterieus met “En toen kwam het”. Maar daarna kwam er niets meer. Sorry, Pien!
Daarom hier alsnog wat er had moeten komen, namelijk jullie huzarenstuk.
Tegenwoordig gaat het hout in een fraaie gietijzeren haard. Deze is afkomstig uit het oosten van het land. Het
transport was geen sinecure. De Daf kon de vracht maar net aan. Op de plek van de passagiersstoel stond de haard.
Max achter het stuur, Pien op de achterbank om het gevaarte in bedwang te houden. En toen kwam het huzarenstuk;
de loodzware gietijzeren haard moest de hoge trap op naar boven. Op een haar na was de klus geklaard, maar toen
moest poesmans even weten wat er aan de hand was. Hij had een plekje gezocht op de meest strategische plek die
je maar kunt bedenken: vlak voor de voeten van de achterste drager. Het liep gelukkig goed af.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er wel een cv is geïnstalleerd. Deze doet heel beperkt dienst. De cv staat alleen
maar af en toe aan om de ergste kou uit huis te houden.
De moraal van het verhaal: verzamelen (van hout) is goed, maar het moet wel leiden tot iets: een lekker warm huis,
het verbranden van calorieën en het voorkomen van een abonnement op de sportschool. Waarvan akte!
PS: Hoe het zit met de geur van vers gemaakte zeep, komt wellicht in de toekomst aan de orde.

Even terug in de tijd
Janny van Nieuwkoop
Bij de Nieuwjaarsquiz in Raadsheer 2019-1 zijn de
foto’s van de als altijd weer gezellige borrel weggevallen. Om u toch nog even in die buurtsfeer te brengen,
staan ze hier alsnog. Henny van Egmond legde het moment vast waarop Roos Toxopeus mij als eerste een hyacinth aanbiedt voor vrijwilligerswerk aan deze krant en
zelf fotografeeerde ik jong en oud, ingespannen doende
met de mobiele telefoon.
.
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Mededelingenkastje
Anne Sanderink
Het mededelingenkastje - dat op de hoek van de Van Oldenbarneveltstraat en
de Johan de Wittstraat hangt- was aan een opknapbeurt toe. Straatgenoot Gijs
van Luyn heeft het een grote beurt gegeven en nu kan het kastje weer jaren
mee.

Foto: Anne Sanderink

Louise Berkhout heeft het beheer van het kastje overgenomen van buurvrouw
Yvonne Slijkhuis uit de Johan de Wittstraat. Louise vindt het plezierig om het
mededelingenkastje te beheren omdat er altijd van alles te doen is en zij de
buurtgenoten daar graag over informeert.

Als je mededelingen in het kastje wil laten plaatsen kan je je wenden tot Louise. Voor contactgegevens: zie colofon.
Het mededelingenkastje is niet bedoeld voor commerciële uitingen.

Dag boom
Janny van Nieuwkoop
Zondag 23 juni. De telefoon gaat: Rina Harmsen uit de Fagelstraat roept: “Je moet komen, er is een boom omgevallen!”
Gewapend met mijn oude trouwe fototoestel snel ik “ter
plaatse”, zoals dat altijd wordt gemeld in rapporten van politie
Foto’s: Janny van Nieuwkoop
of brandweer. En inderdaad, voor nummer 37 is de boom, die
altijd al gevaarlijk scheef hing, maar nog niet door de gemeente was vervangen, met afgebroken wortels uit zijn
plantgat ter aarde gestort en in zijn volle lengte over de stoep gevallen met zijn vol bebladerde kroon in de tuin
van Rita de Coursey. Kort daarvoor liep daar nog nietsvermoedend straatgenoot Franklin Tjon Sie Fat voor zijn dagelijkse wandeling. En vlak tevoren heeft Francesco, die sinds
kort met Rosita en hun dochter Victoria op nummer 37
woont, zijn auto toevallig een stuk naar voren gezet.
Geen gewonden, geen schade aan auto’s of huizen, maar wel
een dwarsligger. Nou, daar weet de met groot materieel uitgerukte brandweer wel raad mee!
Een bevelvoerder met 4 manschappen, waarvan 1 met een
zware kettingzaag gaan aan de slag. Aanwijzen waar er gezaagd moet worden, takken en stukken stam opstapelen in de
goot, in no time is het allemaal gebeurd.
De spuitgasten zijn nog niet de straat uit, of omwonenden beginnen relikwieën te verzamelen.
Aan het eind van de middag liggen er alleen nog takken. Die
worden de volgende dag netjes opgehaald door de gemeente.
Dag boom!

Francesco
De RAADSHEER nr. 2 – Juli 2019

Rina en Franklin
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Wist u dat…
➢ Dorothée Albers uit de Johan de Wittstraat op 23 april te gast was voor een Ontmoet & Groet bij de Rijnlandse Boekhandel. Onderwerp was haar boek “Zeemansgraf voor een kort verhaal”?
➢ Marijke van Dobben-de Bruijn van de Warmonderweg geridderd werd? Na 12 jaar Statenlidmaatschap werd zij benoemd tot lid Oranje-Nassau. Commissaris van de Koning Jaap Smit speldde haar de bijbehorende versierselen op tijdens een speciale afscheidsvergadering. Marijke was eerder raadslid voor de VVD in Leiden en heeft zich bijzonder
ingezet voor cultureel erfgoed, zoals de Hortus. Ook was zij het boegbeeld en de spreekbuis van de werkgroep Nieuweroord. Van harte gelukgewenst!
➢ De Koningsdagborrel dit jaar werd gevierd op Bevrijdingsdag, 5 mei? De foto’s die uw eindredacteur daar maakte op
mysterieuze wijze van haar fototoestel zijn verdwenen? Er helaas geen andere fotograaf te zien was?
➢ Op 16 juni Roos Toxopeus uit de Fagelstraat met haar dochter Olivia het groenperk bij
de Krullevaar opnieuw heeft beplant? Leta Janssen uit de Van Beuningenlaan heeft
daarbij voor water gezorgd en zorgt met het warme weer elke avond even voor een
opfrisser van de plantjes. Met recht: “samen aan de slag”!
➢ Er rond die tijd ook weer een behoorlijk aantal vlaggen-met-schooltas van de balkons
wapperden? Ieder jaar een spannend moment voor de eindexamenkandidaten en voor
hun ouders. Van harte geluk gewenst en een heerlijke, onbezorgde zomervakantie. Het
zou leuk zijn om van jullie te horen, wat jullie waar (zijn) gaan doen!
Foto: J. van Nieuwkoop
➢ Op 21 juni het Stadslab, netwerk van creatieve Leidenaren, 10 jaar bestond? Oprichters
Gijsbert van Es uit de Fagelstraat en Jeroen Maters waren indertijd verbluft over het feit, dat hun eerste evenement meer
dan 200 stadsgenoten trok en ruim 500 ideeën voor de stad opleverde. Het jubileumfeest werd gevierd in een van de
geesteskinderen, te weten het Singelpark.
➢ Hans Juffermans uit de Van Oldenbarneveltstraat op 27 juni heeft gesproken op de voormalige locatie van de voetbalen cricketvereniging ASC? Dit ter gelegenheid van het feit, dat de bouw van Park Duivenvoorde na de nodige moeilijkheden nu toch echt van start gaat. Er komen in totaal 50 luxe woningen op het terrein, dat al sinds 2017 braak ligt.
➢ Els Roelofs uit de Fagelstraat, die als kaderarts palliatieve zorg werkt in het Expertisecentrum Palliatieve Zorg in het
LUMC, landelijk is uitgeroepen tot kaderarts van het jaar op het jaarlijkse symposium van de PALHAG, de landelijke
Huisartsen Advies Groep Palliatieve Zorg? Zij krijgt deze eervolle prijs vanwege haar werkzaamheden op een breed
terrein, op het gebied van consultatie, onderwijs (binnen het LUMC voor de module palliatieve zorg voor AIOS, erbuiten
op diverse nascholingsbijeenkomsten, en in de landelijke academische onderwijswerkgroep palliatieve zorg), en haar
medewerking aan landelijke richtlijnen op www.pallialine.nl.
Van harte gelukgewenst, Els, met deze prachtige onderscheiding!
➢ Door het vertrek van Adriaan Mesu het beheer van de buurtapp Nextdoor overgedragen is naar Hans Rohlof uit de Van
Oldenbarneveltstraat en Karlijn Broekhuizen uit de Warmonderweg? Geruisloos geregeld!
➢ Buurtkoor de Raadsvogels weer een gratis toegankelijk concert gaat geven op zaterdag 5 oktober om 15.00 uur in de
aula van de Woutertje Pieterseschool?
➢ Wij uw bijdrage aan de herfsteditie bijzonder op prijs stellen? Het thema voor die Raadsheer is: Aanpassen. U kunt
kleding aanpassen, uw gedrag (indien nodig of gewenst) aanpassen, uw doelen of verwachtingen bijstellen, de nieuwe
hond of kat moet zich aan de nieuwe woonomgeving aanpassen, de planten in de tuin idem dito. En het is altijd prettig
als u ergens een mouw aan kunt passen.
We ontvangen graag uw foto’s, hersenspinsels of wat u maar bedenkt bij ‘Aanpassen’. Stuur uw bijdrage voor 15 september naar redactieraadsheer@hotmail.nl. Let op: niet naar hotmail.com!
Bij voorbaat dank. Want we maken de buurtkrant met z’n allen!
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Concerten in Cultuurhuis
De Paulus
22 september
Tweede strijkkwartet (1913) van Leander Schlegel,
Daniel Quartet

27 oktober
Schumann en Schubert,
piano Sam Armstrong

Aanvang 16.00 uur
Voor meer informatie:
www.muziekkamer-oegstgeest.org

Zondagmiddagconcerten in
De Leidse Hout
Zondagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur in De Waterlelie
21 juli
28 juli
4 augustus
11 augustus
18 augustus
25 augustus
1 september
8 september
15 september
22 september
6 oktober

Viswijvenkoor
Kwartet Rob Boxhoorn
Old Rhine Jazzband
Senioren Salon Orkest
Leo’s Drugstore (jazz, Latin and more)
Dansorkest 7-2-7
Popkoor All Souds
Zigeunerorkest Czárdás
Leedvermaak (koor)
en Lignum (klarinetensemble)
Harmonie Voorschoten
Blue Friends Jazz Band

De RAADSHEER nr. 2 – Juli 2019
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Programma OpenLuchtTheater
Zie voor een uitgebreide beschrijving www.oltleiden.nl

Zaterdag 13 juli
Maak de vloer vrij voor: De dansers!
19.45 uur
Twee danspresentaties die u niet màg missen:
Libertango en Levend Lijf in een voorstelling speciaal voor het OLT
Flamenco door de dansers van Terremoto, Amsterdam
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Zaterdag 24 aug.
Filmavond: La vita è bella,
20.15 uur
Italiaanse tragikomedie uit 1997, regie Roberto Benigni

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Zaterdag 31 aug.
Goeie Mie
19.45 uur
Het verhaal van de Leidse gifmengster in een nieuwe en
originele enscenering,speciaal voor het Openluchttheater.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Zondag 8 sept.
SuperLoeser!door Lefkop
15:00 uur
Familievoorstelling Raadsherenbuurt
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COLOFON
Redactie-Bestuur-Website-Minibuurtgids

»DE RAADSHEER«

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

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:

Olivier de Jonge, Van Oldenbarneveltstraat

Bezorging:

Cédric en Bodil Leijenaar, Ella van Luyn,
Van Oldenbarneveltstraat

❑

Gevonden voorwerpen:
Rita de Coursey,
Fagelstraat 39, tel. 515 5886

Oplage:

315 exemplaren

❑

Redactie

redactieraadsheer@hotmail.nl

Mededelingkastje, V Old./J.d.W.str.
Louise Berkhout,
Joh. de Wittstraat 18, tel. 517 7013

•

Jeroen Hiemstra

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

❑

Buurtarchief lokaal:
Jeroen Hiemstra
Fagelstraat 15, tel. 512 1213

•

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

❑

•

Ruurd Kok

Hogerbeetsstraat 3

Buurtarchief regionaal:
Regionaal Archief Leiden
Boisotkade 2a, tel. 516 5355

•

❑

Hans Rohlof

V. Oldenbarneveltstr. 38, tel. 514 5747

•

Anne Sanderink

V. Oldenbarneveltstr. 40, tel. 301 5157

Vereniging Binnenterrein OWHJ
Raadsherenbuurt:
Ad Littel, secretaris
Van Oldenbarneveltstraat 35, tel. 515 3475

•

Ton Staphorst

Johan de Wittstraat 52, tel. 517 0264

❑

•

Annet van der Velden

Van Slingelandtlaan 9, tel. 515 0205

Vereniging Vrienden van De Leidse Hout:
Lieke van Boven
Johan de Wittstraat 29, tel. 06-24182879

•

Nico Koek

Buurtcolumnist
V. Oldenbarneveltstr. 31, tel. 517 2818

❑

•

Fred Voogd

Opmaak
Fagelstraat 35, tel. 06-39313955

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

tel. 06-12323591

❑

Secretaris
Fagelstraat 16, tel. 06-18256377

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

Bestuur
❖

Roos Toxopeus

Voorzitter
Fagelstraat 41, tel. 06-45278844

❖

Pippijn Wijnhoven

Penningmeester
V. Oldenbarneveltstr. 26,

❖
❖

Ernst ter Braak
Paulien Retèl

webmaster
Fagelstraat 31, tel. 06-53426893
webmasterraadsherenbuurt@live.nl

❖

Joep Besselink

Johan de Wittstr. 40, tel. 06-51716590

❖

Sylke Wieland

Warmonderweg 43, tel. 5131790

Website
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