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Het is herfst. Veel regen, 10 graden, vroeg donker en vooral
heel erg aanpassen aan dat totaal andere leven. Geen slippers of sandalen meer, geen korte broek, maar een warm
jack en sokken en, nog even, handschoenen.
Ook de natuur past zich aan. Planten sterven af of gaan
stiekem ondergronds, bomen laten hun blad vallen, vogels
gaan alvast op zoek naar winterberging en daar gaat onze
Saab straks ook weer in.
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Aanpassen is het thema van deze Raadsheer.
We moeten wel, telkens weer, om met Willeke Alberti te
spreken.
Zo moeten we afscheid nemen van een redacteur en de
opmaker van de krant. Maar mogen we ook nieuwe mensen introduceren die ons redactionele team gaan uitbreiden
en vol enthousiasme aan de gang gaan.
Helaas heeft niemand zich gemeld voor de functie van layout-vrijwilliger. Dus ik herhaal de oproep met klem: als u/jij
degene bent die denkt deze wijkkrant in elkaar te kunnen
zetten vanuit hapklaar aangeleverde brokjes: meld je dan
alsjeblieft! Voor deze editie heeft redacteur Hans Rohlof
zich bereid verklaard om die klus proberen te klaren, waarvoor wij absoluut bewondering hebben en grote dank.
U zult een aantal bijdragen tegenkomen, die eigenlijk in juli
geplaatst hadden moeten worden. Gelukkig hebben de auteurs zich neergelegd bij en aangepast aan de vertraging.
Alles in pais en vree.
De laatste editie van 2019 heeft als thema “Vuur”. Daarover
hebben we natuurlijk al wel eens wat geschreven, bijvoorbeeld over ja of nee vuurwerk of over schoorsteenbrand,
maar er moet meer heilig vuur zijn. Een vurig verlangen
hebben, of dat is uitgekomen. Met vuur spelen, hoe dan
ook. Uw pizzaoven of BBQ. Het recept van dat waanzinnige
gerecht dat 8-12 uur op een waakvlammetje moet sudderen. Het vuur aanwakkeren. Een vuurtje stoken of een vuurtje doven. Iets met vuur, sterker nog, te vuur en te zwaard
verdedigen. De Paasvuren in Twente. En bij vuur hoort
vlam, dus ook dat mag meespelen.
Elke spontane vurige bijdrage en elk vlammend betoog is
van harte welkom op redactieraadsheer@hotmail.nl (let op:
niet hotmail.com). Wel graag voor 24 november.
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Ik wens u namens de redactie veel leesgenoegen.

Janny van Nieuwkoop
»DE RAADSHEER« in kleur?
Op papier is dat helaas onbetaalbaar.
Maar in de online versie via www.raadsherenbuurt.nl zijn wel
alle foto’s in kleur. Alle Raadsheren vanaf december 2007
kunt u daar vinden en nog eens nalezen.
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Van het Bestuur
Ernst ter Braak
Deze zomer heeft ons extreem mooi weer gebracht. Een
warmere en zonnigere zomer zelfs dan vorig jaar, vooral
gedurende de eerste weken van de vakantie. Zo warm
zelfs dat we ons normale leefpatroon daarop moesten
aanpassen om niet te smelten. IJsjes waren een eerste levensbehoefte geworden. Dat zullen weinig mensen een
moeilijke aanpassing hebben gevonden, met name die
onder de 18....
Met die warme weken net achter de rug was de hoop op
een even zo zonnige BBQ en zomerloop als vorig jaar.
Dit liep echter iets anders en deed wederom een beroep
op het aanpassingsvermogen. Ditmaal echter om ondanks de matige voorspellingen de droge en bij tijd en
wijle zelfs mooie momenten van die dag optimaal te benutten en een weergaloze sportieve prestatie* neer te zetten gevolgd door een gezellige borrel en BBQ op het Rozenpleintje. Zelfs de buien droegen bij aan de avond en
creëerden een gevoel van kameraadschap onder de aanwezigen. Het was een uitgelaten samenzijn van de dappere buurtbewoners die zich niet door buienradar en
weeronline lieten afschrikken.

De voorspellingen voor de zondag erna waren zo mogelijk nog matiger, maar de helden van de kindertheatercommissie en toneelgroep hebben zich daar ook niet
door van het pad laten brengen. Deze moed en inzet is
vervolgens ruimschoots beloond door een uitstekend bezochte hilarische toneelvoorstelling in de Leidse Hout!
Hulde!
Kort geleden vierden we 3 oktober en ook daar is het altijd afwachten wat het weer ons brengt, maar een ding is
zeker: uitmuntende koks uit onze buurt hebben weer
nieuwe variaties van de klassieker met aardappels peen
en uien voor u klaargemaakt!*
Dus weer of geen weer, kleed u overeenkomstig en laat
u niet door externe omstandigheden weerhouden van
deelname aan een leuk evenement. Een kleine aanpassing zal u veel vreugde brengen.
Tot de volgende keer!
* Zie verslag elders in deze krant.

OUD PAPIER ACTIE
OPA staat iedere maand 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 dan staan tot en met zondag en vaak nog de hele maandagmorgen.
Soms is de container al eerder propvol. Dan wordt er een waarschuwing op de deur geplakt om die NIET MEER
OPEN te doen. Neem dan uw doos/zak mee terug naar huis voor de volgende maand, zodat niet de omwonenden
met een berg eruit gewaaid papier worden geconfronteerd!
De opbrengst gaat naar een door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen doel. Over 2019 zal die waarschijnlijk
worden gereserveerd voor de aankoop van een buurt AED, net als in 2018.

Plaatsen container

Ophalen container

donderdag

7 november

2019

maandag

11 november

2019

donderdag

5 december

2019

maandag

9 december

2019
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Aanpassingen in de redactie
Janny van Nieuwkoop
Om te beginnen moet ik u melden, dat twee mannen
ons team verlaten hebben.
Ruurd Kok was gedurende 2 jaar een enthousiaste
redacteur, die originele, prikkelende en soms alternatieve ideeën inbracht. Hij geeft zelf aan, waarom
hij afscheid moet nemen:
“Het heeft ermee te maken dat ik sinds januari een
deeltijd-aanstelling heb als docent en daarnaast als
freelancer schrijf. Dat schrijven is niet alleen heel
leuk, maar ook nodig voor mijn inkomen. Mijn creativiteit en energie moet/wil ik dus vooral steken in
betaalde schrijfopdrachten. Nu, na de zomer, realiseer ik me dat ik daar meer tijd voor vrij moet/wil
maken.
De vergaderingen heb ik altijd heel gezellig gevonden en ik vond het ook leuk/goed wat terug te doen
voor de buurt. Op dit moment moet ik echter andere
keuzes maken.
Ik wens jullie veel succes met de Raadsheer. Ik zal 'm
met plezier blijven lezen en de thema's in de gaten
houden voor een spontane bijdrage”.
Dank je wel, Ruurd, voor je bijdragen en je energieke
aanwezigheid. We wensen je heel veel succes in je
werk!
Fred Voogd heeft vanaf begin 2019 de lay-out van de
krant verzorgd. Met de deadline voor ogen zat hij
avonden achter elkaar te zwoegen. Het viel hem vies
tegen om alle trucjes onder de knie te krijgen. En als
je dan daarna toch nog een heleboel punten moet
aanvullen of veranderen, items verplaatsen en ook
nog leuke vullende plaatjes opzoeken, of als er op
het allerlaatste moment nog een artikel komt dat er
echt in moet, dan wordt het iets waar je tegenop ziet
in plaats van naar uit ziet. Zoals hij zelf schreef:
“Ik heb het geprobeerd maar het kost mij te veel tijd
en ik krijg het niet in de vingers, sorry”.
Fred, dank je wel voor je inzet en je inspanningen.
Geen deadline meer en geen gestress!
Maar dan mag ik u nu ook het goede nieuws vertellen: op onze oproep in juli hebben zich spontaan 2
dames gemeld die graag aan de redactie willen meewerken.
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Martine de Jonge-Voskuil uit de Van Oldenbarneveltstraat is direct
voortvarend begonnen. In
deze editie al 2 interviews
die uit haar pen kwamen.
Zij is de moeder van Olivier, die de tekening voor
de voorkant maakt. En
degene die kwam met het
plan voor een buurt AED,
waarvoor de opbrengst
van OPA 2018 al gereserveerd is.
Marit Timmers woonde
nog geen twee maanden
in de Fagelstraat met haar
man Jan Pijnacker en hun
dochter Constance van
vier maanden, toen ze
zich al meldde. Zij gaat als
redacteur meedraaien
vanaf de laatste editie van
dit jaar. Gericht op de
zorg van morgen zet zij
zich in om nieuwe technieken in de zorg te omarmen, beschikbare data beter te gebruiken en daarbij
de mens centraal te blijven stellen.
Heel hartelijk welkom, collega’s!
Tja, die opmaak….. Daarvoor heeft zich niemand
aangemeld. Maar ondanks de schets van Fred over
de moeilijkheden in die “baan” heeft redacteur Hans
Rohlof zich bereid verklaard het te proberen. Daar is
moed voor nodig en tijd. Dat laatste is voor Hans,
met zijn nog immer drukke bestaan, misschien wèl
een probleem.
Hans, zet ‘m op, zowel letterlijk als overdrachtelijk!
Desnoods moeten de lezers zich maar een beetje
aanpassen!
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Ketting-Interview
Nanette van Beukering, Johan de Wittstraat
1. Wanneer en waarom ben je in de Raadsherenbuurt komen wonen?
In 1991 zijn we in de Raadsherenbuurt komen wonen. Tijdens mijn middelbare schoolperiode fietste
ik al regelmatig door deze buurt en toen ik er een paar jaar later opnieuw doorheen fietste, dacht ik:
Ja! Hier wil ik wonen. Enkele dagen later hebben we toen briefjes in de brievenbussen gegooid “beloning voor de gouden tip”. Na 3 straten geflyerd te hebben, bleek in de JdW gewoon een te koop bord
in de tuin te staan. Ja, er was toen nog geen Funda….
2. Wat is het mooiste originele detail in je huis?
Er waren helaas geen originele details meer in dit huis.
Alles was eruit gehaald door
de vorige bewoners en vervangen door jaren 70 zachtboard, verlaagde plafonds,
schrootjes en donkerbruine
plavuizen. Zelfs in de voordeur zat draadglas. In de
loop van de jaren hebben
we heel veel in “originele
staat” terug gebracht: ensuite, vestibule, plafonds
met randjes en cirkels, paneeldeuren en de ouderwetse traphekjes en trappaal. Onze trots: de en-suite:
toen we die op de stoep zagen staan bij Dickens-Style
wisten we: als de maten
kloppen, dan is die voor ons!
(Zie foto).
3. Wat is je favoriete
buurtactiviteit?
Toen de kinderen klein waren, deden we overal aan
mee, raadsherenloop, borrels, koninginnenmarkt, Sint
Maarten, hutspotmaaltijd. In
onze beginjaren heb ik als
penningmeester van de
buurtvereniging meegeholpen met de organisatie van vele activiteiten. In de loop der jaren is onze
deelname aan dit soort activiteiten langzaam (veel) minder geworden. Favoriete “buurtactiviteit” is
nu het wandelen –met onze hond- door de buurt. Nog steeds vind ik dit een prachtige wijk en geniet
ik volop van het groen en de mooie huizen!
De RAADSHEER nr. 3 – October 2019
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4. Als de Raadsherenbuurt € 50.000 zou krijgen om de buurt te verbeteren of te verfraaien,
hoe zou jij dat dan doen?
Toen onze kinderen nog veel op straat speelden, wilde ik heel graag een mooie, groene afsluiting aan
het begin van de JdW. Zoals bij de Boerhaavelaan. Zodat het hoekje Johan de Witt-Van Oldenbarnevelt niet meer gebruikt kan worden om de stoplichten te ontlopen. Het lijkt me nog steeds heel mooi,
alhoewel het sluipverkeer mij tegenwoordig minder opvalt. Is het werkelijk minder geworden of zie
ik het niet meer omdat mijn kinderen niet meer buiten spelen en ik niet meer uren met buurvrouwen
in het zonnetje op de stoep sta?
Als ik mij niet vergis is er overigens ooit een standbeeld gemaakt…??? Geen idee hoe dat project toen
afgelopen is…..
5. Hoe ga je naar je werk en hoe lang doe je daar over?
Sinds een aantal jaar mag ik meewerken aan de organisatie van de Nationale Herdenking 15 augustus 1945. De dag waarop de Japanners capituleerden en er voor het Koninkrijk der Nederlanden een
einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Onze organisatie zit in de Sophiahof in Den Haag, een
prachtige locatie! Buiten de spits ongeveer twintig minuten met de auto. (enneh… stilletjes hoop ik
nu natuurlijk op een heleboel vlaggen op 15 augustus in onze wijk!....)
6. Wanneer en hoe heb je voor het laatst gebruik gemaakt van wat Leiden aan cultuur te bieden heeft?
We hebben een Cinevillepas en gaan bijna wekelijks naar het Kijkhuis en Trianon. Daarnaast hebben
we een museumjaarkaart, wat maakt dat je snel “even” een museum binnenloopt. Leiden heeft zoveel! En dat realiseerde ik mij nog meer toen ik dit voorjaar familie uit Amerika meenam tijdens de
museumnacht. Met een bootje over het Rapenburg, de Vliet en de Singels en uitstappen bij Volkenkunde, Oudheden, de Hortus, de Sterrenwacht. Wat een luxe!
7. Welke krant lees je, op welk moment van de dag en hoe lang doe je daar over?
’s Morgens bij het ontbijt het Leidsch Dagblad. Daar neem ik meestal wel even de tijd voor. ’s Avonds
ligt ook de NRC op de deurmat, maar die schiet er door de week vaak bij in.
8. Wat komt spontaan bij je op als je het thema (Aanpassen) van deze Raadsheer leest?
Aanpassen…. Veranderen…. flexibiliteit…..groei en ontwikkeling, woorden die wel passen bij mijn
trainersopleiding NLP, waar ik op dit moment mee bezig ben.
9. Welke vraag zou je zelf willen stellen? En natuurlijk willen we ook je antwoord graag vernemen.
‘Wanneer heb ik eerder meegedaan met dit Kettinginterview en waar is die Raadsheer gebleven?’
Het antwoord heb ik helaas niet. Het was ergens in de periode dat ik mijn verkleedkistenbedrijfje “de
Schatkist” nog had. Toen vroeg ik op deze plek of er iemand zin had om mij te komen helpen. Met resultaat!
Mijn antwoorden op de andere vragen herinner ik mij niet meer, mocht iemand toevallig die hele
oude Raadsheer nog hebben: ik ben best benieuwd…
10. Wie mag de volgende vragenlijst beantwoorden en waarom heb je haar/hem gekozen ?
Guusje Onderwater, mijn overbuurvrouw. Omdat ze hier heel erg lang gewoond hebben en helaas
binnenkort gaan verhuizen.
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Over smaak valt niet te twisten
Désirée Betcke, Rijnsburgerweg
Voor zover ik me kan herinneren, hingen er in de woonkamer van mijn ouderlijk huis portretten
van mijn broers en zussen en ouders, die door mijn oom Adrian Stahlecker waren geschilderd.
Met die van mij erbij waren dit er 9. Dat van mij werd geschilderd toen ik 11 jaar was en ik herinner me nog goed dat mijn poseersessie ingekort moest
worden, omdat ik de mazelen had.
Momenteel ben ik 62 en mijn oom schildert nog steeds.
Na het behalen van mijn bul Kunstgeschiedenis ben ik
hem gaan promoten en ben ik gaandeweg in gaan zien
hoe smaken kunnen verschillen. Natuurlijk ben ik chauvinistisch omdat ik het werk van mijn oom erg mooi
vind, maar gelukkig krijg ik veel complimenten over de
bloemenschilderijen die in de wachtkamer van de tandartspraktijk op de Rijnsburgerweg hangen. Ik neem
deze dan ook in gepaste bescheidenheid aan, maar van
binnen juich ik. Het promoten van een kunstenaar valt
om den drommel niet mee. Omdat Adrian in de jaren 70
een relatie met Mathilde Willink heeft gehad, heeft hij
een klein boekje geschreven voor de tentoonstelling
Mathilde-in-Ruurlo, die in de maanden mei en juni in
Ruurlo is gehouden. Voor deze tentoonstelling mocht
een ieder die kan schilderen werk inleveren, met Mathilde als thema. Mijn oom was ambassadeur, evenals
Imca Marina, die ook met Mathilde Willink bevriend
was geweest. Groot was mijn verbazing toen in korte
tijd de 1.000 exemplaren van het boekje dat ik op eigen
kosten had laten drukken en door de bezoekers van de
tentoonstelling meegenomen kon worden, verdwenen
waren. Op de
voor- en achterzijde stonden de twee schilderijen van Mathilde afgebeeld
die door mijn oom waren ingebracht. Schilderijen met een
eigen signatuur en niet de zielloze werken die waren geschilderd van een foto. Tijdens mijn opleiding in Leiden
leerde ik dat er in de Renaissance sprake was van twee
soorten schilderkunst: de Ars Pictus, die je kon aanleren
door alle stappen in een schilderwerkplaats te doorlopen
en de Ars Doctus, het schildertalent dat “door God werd ingeblazen”. Inmiddels zult u begrepen hebben dat ik ervan
overtuigd ben dat mijn oom getalenteerd is. Maar hoe krijg
ik het voor elkaar om dit een directeur van een museum in
te laten zien?
Als vriend van het Boijmans Museum in Rotterdam ontving ik vorig jaar een aankondiging over een tentoonstelling van de kunstenaar Gelatin waar een foto op stond van
een aantal mannen die in een roze piemel- of vaginapak
waren gekleed. Erboven zijn immense drollen afgebeeld.
De RAADSHEER nr. 3 – October 2019
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Aanvankelijk werkte het kunstwerk op mijn lachspieren, want kunst moet beleren, ontroeren of
vermaken, maar dit vond ik toch te ver gaan. Ik begon me te ergeren aan het feit dat deze kunstvorm museumwaardig is en dat er voor de schilderijen van mijn oom weinig belangstelling is. En
ik bedacht dat als mijn oom in een lemen hut zou gaan wonen of zich van het leven zou beroven,
hij postuum een gevierd kunstenaar zou worden. Want wat zou er van Anton Heyboer terecht gekomen zijn als hij niet met zijn vier vrouwen in een lemen hut had gewoond? En als Vincent van
Gogh gewoon uit ouderdom in bed gestorven zou zijn? Maar gelukkig heeft mijn oom geen plannen in die richting en dat is maar goed ook, want dan kan ik des te langer genieten van zijn schilderijen. En ik houd de museumdirecteur in ere, want ook hij heeft recht op zijn eigen smaak!
Naschrift van de redactie: dit artikel was ruim op tijd binnen in de mailbox van de redactie. Die
bleek echter geruime tijd niet te openen, waardoor het stuk niet meer geplaatst kon worden in de
Raadsheer van juli met als thema “Smaak”. Excuses en dank aan de auteur!

Over aanpassen en levensstijl
Nico Koek, buurtcolumnist
“Als je in Den Haag op Prinsjesdag geen hoed
draagt, wanneer dan wél?”, sprak Erica Terpstra tot de verzamelde journalisten op het
Binnenhof. Het was de Derde Dinsdag van
september in 1977. Zij was net Kamerlid geworden en bedoelde de hoed als gepast eerbetoon aan de koningin. Het was ook een speels
protest, te midden van de grijze massa van de
in jacquet gestoken mannelijke collega’s. Haar
actie kreeg snel navolging bij het groeiende
aantal vrouwelijke Kamerleden. Die pasten
vaak de kleur van hun hoofddeksel aan aan
hun politieke kleur: rood voor de PvdA en
blauw voor de VVD. Kamerleden bij wie je niet
direct zo’n burgerlijk kledingstuk zou verwachten, vroegen zo aandacht voor hun politieke agenda. Een SP-kamerlid protesteerde
tegen het asfaltbeleid met een hoed op basis
van 8 kilo autobanden. Een CU-afgevaardigde
kwam op voor het milieu met een hoofddeksel
van vissenhuiden. De Miljoenennota is al dagen tevoren deels bekend, dus passen journalisten en tv-kijkers hun interesses aan: wie
draagt de meest spraakmakende hoed?
De hoedenparade op de Derde Dinsdag is een
mooi voorbeeld van wat ze in Italië fare la
bella figura noemen: een goed figuur slaan of
goed voor de dag komen. De uitdrukking fare
(la) bella figura geldt als karakteristiek voor
het Italiaanse levensgevoel, in Il bel Paese, het
mooie, goede land. Dat gevoel manifesteert
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zich het duidelijkst in de mode. Zo gelden in
Italië voor mannen allerlei kledingvoorschriften. Een man dient netjes geschoren en gekapt
te zijn, maar tegenwoordig mag zo’n drie-dagen-baardje ook. Hij gaat buitenshuis onberispelijk gekleed. Dus geen korte broek, geen
witte sokken of sandalen, geen trui of spijkerbroek, maar wel een strak gesneden pak. Het
overhemd dient ín de broek te worden gedragen. Een leren riem wordt aanbevolen. De
kroon op het werk is een stijlvolle das of feestelijk strikje. Het moet lijken alsof men op weg
is naar een huwelijk of een andere plechtigheid.
Ook voor vrouwen gelden
strenge regels.
Geen gekreukte
kleding, geen
slippers of gympen, geen imitatie leren jasjes.
Vergeet allerlei
tasjes en riempjes, maar koop
één mooie leren tas, bij voorkeur
van een Italiaans merk.
Je komt in Italiaanse steden ook andere groepen tegen die una bella figura uitstralen, gewoon op straat. Militairen, agenten en andere
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overheidsdienaren dragen
prachtige uniformen. De
rang en verdiensten van de
drager zijn herkenbaar aan
kleurige banden, sterren en
medailles. Soms
draagt men ook
nog een sjerp in
de tricolore van
groen, wit en
rood.

aanpassen dus. Dat is natuurlijk niet eenvoudig. Om te beginnen moet zo’n aspirant-Italiaan een paar stevige taalcursussen hebben gevolgd. Het Italië Magazine of De Smaak van
Italië helemaal lezen, en veel kijken naar RAI
Uno . Na elf uur ’s ochtends geen cappuccino
meer drinken. Spaghetti eten door daar alleen
met een vork een rolletje van te maken.

En dan is er natuurlijk het Italiaanse elftal, de
Azzurri. Zie ze daar staan, in hun helderblauwe, strakke shirts, terwijl ze met hun armen om elkaars schouders uit volle borst het
volkslied Fratelli d’Italia meezingen. Dat is
echt fare la bella figura, en dan moet de wedstrijd nog beginnen.

Er wordt wel beweerd dat deze aandacht voor
kleding en uiterlijk de Italianen hoffelijk en
charmant maakt. Daar zal niet iedereen het
mee eens zijn. Critici zien het etaleren van
deze buitenkant juist als een façade, als
schone schijn, waarachter onbetrouwbaarheid en corruptie schuilgaan. Een film als ‘La
Grande Bellezza’ is daarvan een geniale verbeelding.
Fare la bella figura is niet alleen een streven
van Italianen, maar ook van Italië-liefhebbers.
Zij willen zich als Italianen gaan gedragen,

Maar dan komt het moeilijkste. Italianen communiceren niet alleen door (veel) te praten,
maar ook door handgebaren of gesti . Als je je
echt wil aanpassen aan het Italiaanse leven
moet je er minstens een paar beheersen. De
meest voorkomende kun je in instructiefilmpjes op Youtube vinden. Maar pas op! Een
goed bedoeld, maar verkeerd uitgevoerd gebaar van hand en vingers kan begrepen worden als een grove belediging. Dan zet je jezelf
te kijk ( una brutta figura), of, nog erger, je
slaat een modderfiguur (fare una figura di
merda) !
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Nora past zich aan
Martine de Jonge
Nora van Dockum (12) woont in de Fagelstraat en
is in september gestart op het Rijnlands Lyceum.
Ze wil wel aan De Raadsheer vertellen hoe ze het
begin ervaren heeft. Nora is net bij de Mc Donalds
geweest met vriendinnen en komt bij mij thuis
met haar vriendin Fiona (tevens mijn dochter).

dat ik denk: ‘Pfff huiswerk, nee hè. Op de basisschool heb je meer tijd voor je vrienden. Nu is het:
school, huiswerk, sport, eten en slapen en als er
dan nog een plekje vrij is, kun je je vrienden zien.
Wat vind je leuker dan op de basisschool?
Als de bel gaat, kun je even de klas uit, lekker bewegen. En je hebt onbeperkte leefruimte, je kunt
zelf bedenken waar je gaat zitten in de pauze. En
het kluisje vind ik heel fijn.
In welke zin moest je je aanpassen?
Je moet 75 minuten lang opletten en proberen niet
te lachen. Daar heb ik nog wel eens moeite mee.
En je moet elke keer switchen naar een nieuwe
les. Dan heb je Engels, dan weer Frans en dan Nederlands. Dan heb je wel eens dat je per ongeluk
‘Bonjour’ zegt in de Nederlandse les.
Hoe is het dat je de helft van de tijd Engels
hoort en praat?
Leuk, ik heb er zelf voor gekozen. In het begin had
ik er nog een beetje moeite mee. En het is ook wel
fijn als we een les in het Nederlands hebben, hoor.
Het is heel gek, we hebben allemaal gekozen voor
TTO, maar dan zeggen we allemaal: Yes, we mogen weer Nederlands praten!

Waarom heb je voor deze school gekozen?
De eerste indruk was heel goed. Ik had er een speciaal gevoel bij, dat ik niet bij andere scholen had.
Je doet daar TTO (tweetalig onderwijs),
waarom?
Ik vind Engels heel leuk. Het is een belangrijke taal
natuurlijk, waarmee je met heel veel mensen kan
communiceren. Mijn zus doet ook TTO en zij vindt
het heel leuk. En ik had een VWO-advies, dus ik
dacht: ik ga het gewoon proberen. Ik ben er met
goede moed aan begonnen.
Je bent nu drie weken bezig – hoe bevalt het?
Heel goed. En het is ook wel een beetje gek. Vooral
in de pauze als er stromen leerlingen passeren.
En het huiswerk?
Op de basisschool had ik ook huiswerk, daar vond
ik het saai. Maar hier had ik er gek genoeg wel zin
in. Maar het is best veel, dus er zijn ook wel dagen
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Ja, want je krijgt bijvoorbeeld wiskunde, wat
een nieuw vak voor je is en dan krijg je dat ook
nog eens in het Engels, hoe is dat?
Bij de eerste paar woorden dacht ik: waar ben ik
aan begonnen. Maar na een goede uitleg van mijn
broer begrijp ik het. En als je het begrijpt, is Wiskunde een heel leuk vak.
Ben je moe?
Ja, best wel. Ik ga laat naar bed en ik moet weer
vroeg op. Op maandag en woensdag heb ik ook
voetbal. Het is best stressvol en zwaar om tot negen uur huiswerk te maken, want eigenlijk wil je
dan gewoon op de bank zitten. Vanochtend was ik
om 7 uur wakker, maar toen ben ik weer in slaap
gevallen tot half 8.
En dan moet Nora weg, de kroeg in. Daar is een
surprise-party georganiseerd voor haar broer die
18 is geworden.
Foto: Fiona de Jonge
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Waar boomwortels zich niet kunnen
aanpassen
Anne Sanderink
Als kermisattracties wat te ruig voor je zijn, maar je wel behoefte hebt om je af en toe door elkaar
te laten schudden, kon je de afgelopen maanden fietsen door de Hogerbeetsstraat. Daar groeien
prachtige sequoias aan beide kanten van de weg. En ook al was het wegdek relatief kort geleden
opnieuw bestraat, de boomwortels duwden de straatstenen steeds verder omhoog.
De bomen zijn te groot geworden voor de straat. Ze zijn niet in staat om zich aan te passen aan de
wensen van de weggebruiker, die niet telkens hobbelebobbele voortgeschud wil worden. De staat
van het wegdek was voorbij het acceptabele. Ook hebben de boomwortels voor problemen met de
riolering gezorgd.
Van 7 tot en met 18 oktober werd de
Hogerbeetsstraat opnieuw bestraat. Vraag is hoe
snel de boomwortels opnieuw de straatstenen
omhoog zullen drukken.
Er is een structurele aanpak gewenst, maar
welke? Kappen? Verplaatsen? De wortels
aanpakken? Of gaan we -onder indruk van deze
natuurkracht- ons telkens aanpassen aan de
gevolgen ervan?

Winterklaar?
Ton Staphorst
Regelmatig krijg ik de vraag voorgelegd of mijn tuin al winterklaar is. Men bedoelt dan de volkstuin aan de Nachtegaallaan. Eigenlijk weet ik niet goed welk antwoord ik moet geven, want wat is
winterklaar? Klaar voor de winter? En aan welke criteria moet de tuin voldoen om winterklaar te
kunnen zijn? Ik zou het niet weten. Maar goed, natuurlijk is het leuk om te beschrijven wat ik doe
in de periode dat de gewassen niet of nauwelijks meer groeien.
Het is nu einde zomer, de herfst is in aantocht. Eigenlijk is het vandaag al herfst. De lucht is grijs,
het miezert, de bomen laten hun blad al vallen en er verschijnen al veel spinnen. De Nieuw-Zeelandse spinazie begint geel te kleuren, de tomaten zijn bepaald niet verlegen, zij missen nog een
rode gloed die ongetwijfeld nog gaat komen als het een paar dagen wat warmer weer is. De appels
liggen op de fruitschaal, bramen en frambozen doen hun uiterste best om nog te rijpen en de
woelmuizen blijken de wortels van de bieten te hebben aangevreten, nou ja, dan maar geen bieten
dit jaar. Langzamerhand raakt de tuin steeds leger. Over een goede maand roepen alleen de spruiten, boerenkool, prei en wortelen nog herinneringen op aan een seizoen waarin Moeder Natuur
heeft gezorgd voor een rijke oogst.
Uitgebloeide planten en bloemen verdwijnen naar de composthoop, onkruid dat er tussen staat,
gaat in een moeite mee. Verder gebeurt er niet veel. Omspitten van de tuin verstoort het leven in
de bovenste laag aarde en het verwijderen van onkruid betekent alleen maar een uitnodiging aan
nieuwe onkruiden, dat gebeurt alleen maar als zaadvorming dreigt. Doe ik dan verder helemaal
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niets en mijd ik de Nachtegaallaan als ware er de pest uitgebroken? Geenszins, er valt altijd wel
iets te doen. Kijken naar het roodborstje dat zijn territorium verdedigt, plannen maken voor het
komende jaar, afwegen of de Jonagold die voor het tweede jaar geen enkele appel heeft gegeven
plaats moet maken voor een nieuw exemplaar, een praatje maken met medetuinders of gewoon
wat mijmeren over alledaagse dingen.
In het vorenstaande sta ik niet alleen. Als ik aan het eind van het seizoen naar omliggende tuinen
kijk, zie ik nauwelijks verschil met mijn tuin. Ik heb niet zoveel met een keurig aangeharkte tuin,
voorzien van een laag turfmolm waar geen sprietje onkruid doorheen schiet. Mijn tuin ziet er aan
het eind van het seizoen uit alsof er een rustperiode is aangebroken. Het is aan u om te beoordelen of mijn tuin alzo winterklaar is.

Aanpassingen in de voor- en zijtuin
Hans Rohlof
Mogelijk heeft iedere buurtbewoner al gezien dat er een eikenboom in onze voortuin (op de hoek
van de Johan de Wittstraat en de Van Oldenbarneveltstraat) gekapt is. En dat de blauwe regen die
om de voordeur gewoekerd was, ook voor het grootste deel verdwenen is. Dat waren wat aanpassingen die erg nodig waren: de eikenboom werd gewoon te groot, en bovendien waren we bang
dat er rupsen in zouden komen. En de blauwe regen zorgde ervoor dat veel bezoekers onze voordeur niet meer konden vinden.
Toch voelt het een beetje als een onthoofding: iets dat de beide raadsheren, de belangrijkste politici
van de zeventiende eeuw, waar de straten naar genoemd zijn, in hun tijd ook overkomen is (nou ja,
Johan de Witt is enkel gelyncht). De voor- en zijtuinen moeten zich nu weer aanpassen met nieuwe
planten en bomen: we staan open voor suggesties van buurtgenoten!

To adjust in other countries (E/NL)
Interview Anne Sanderink
Dit interview werd in het Engels afgenomen, maar de redactie heeft besloten enkel de
Nederlandse vertaling te publiceren.
Wij (Tsutomu / Tom Hoshiba en Heidi Gambee)
wonen sinds twee jaar in de Raadsherenbuurt.
Tom komt uit Sapporo in Japan en Heidi komt uit
Portland, Oregon, in de Verenigde Staten.
Toevalligerwijs zijn Sapporo en Portland zustersteden.
Zowel Sapporo als Portland zijn progressieve
steden met een bevolking die wordt beïnvloed
door de nabijgelegen natuur en outdoor activiteiten. Wij zijn dus allebei progressieve mensen
met een liefde voor de natuur. Als we gaan
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verhuizen naar een nieuwe stad, proberen we
altijd om een plek dicht bij een groot park te
vinden. Toen we de Leidse Hout voor de eerste
keer bezochten, wisten we dat we er in de buurt
wilden wonen. We voelen ons erg bevoorrecht
om in deze prachtige buurt te mogen leven.
We hebben elkaar in Chiba, Japan ontmoet en
zijn toen verhuisd naar Sapporo. Na Sapporo
hebben we in Portland, Oregon gewoond. We
hebben dus een aantal jaar in elkaars steden
gewoond. We hebben ook in Frankfurt, Antwer
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en Boston gewoond en nu in Leiden.
Het verschil tussen leven in Japan en in westerse
landen, is dat Japan een meer rigide en homogene maatschappij is. Het is voor buitenstaanders moeilijker om zich aan te passen in Japan,
terwijl West-Europa en de Verenigde Staten
opener en flexibeler zijn.
Je moet je altijd een beetje aanpassen om goed
te kunnen functioneren in een nieuwe maatschappij. Een paar voorbeelden: Toen Heidi voor
het eerst naar Japan was verhuisd, was ze bang
voor de pinautomaat. Alles was in het Japans en
ze was bang om een fout te maken. Toen Tom
voor het eerst naar de VS was verhuisd, hield hij
er niet van om de telefoon op te nemen, omdat
Amerikanen zo snel praten.
In de werkomgeving van internationale scholen
en de internationale zakenwereld is Engels
meestal de voertaal. Hier past het land zich aan
de buitenlandse werknemers aan. Engels spreken op het werk is noodzakelijk, maar het beperkt je in je mogelijkheden om de taal van het
land te leren.
Het voordeel van het aan een nieuwe samenleving aanpassen is dat we flexibel moeten zijn
en open moeten staat voor het uitbreiden van
onze vaardigheden. We leren telkens weer
nieuwe dingen. Wel is het moeilijk om ver van
onze familie te zijn en ons in onze nieuwe
gemeenschap te voegen. Vrienden maken kan
moeilijk zijn, dus vrienden met elkaar zijn is
belangrijk. Je moet om de dingen kunnen lachen.

Naar Nederland verhuizen was het makkelijkst
van al onze verhuizingen. Misschien omdat we
ervarener zijn, maar ook omdat de Nederlandse
mensen aardig en behulpzaam zijn geweest. Na
slechts twee jaar voelen we ons hier op ons gemak en onderdeel van de gemeenschap.
Wat we vooral waarderen aan onze buurt en ons
werk zijn de bijeenkomsten. Of het nu een lunchwandeling in het Bio Science Park of een buurtbarbecue is, iedereen kan zich onderdeel van de
maatschappij voelen. Iets anders is de directheid van de Nederlandse mensen. De Nederlanders “say it like it is” en dat is verfrissend.
In het buitenland leven heeft ons een breder
begrip van de wereld en de maatschappij gegeven. Het is belangrijk om de politiek van de
plek waar we leven te begrijpen, maar het is
belangrijker om de mensen te begrijpen. En dat
begint met buren en collega's.
Heidi voelt zich nog steeds Amerikaans, maar ze
voelt zich niet gemakkelijk met wat het betekent
om een Amerikaan te zijn in de wereld van vandaag.
Hoewel hij al 30 jaar buiten Japan woont, voelt
Tom zich nog steeds Japans, maar met het unieke perspectief van iemand die zowel insider als
outsider is.
Wanneer we met pensioen gaan, waar dat ook
moge wezen, zullen we ons aanpassen aan dat
land. Ons motto is: "always seek fun".

Teddy
Angeline Dolstra, Fagelstraat
Ons werd gevraagd een verhaaltje over Teddy te vertellen in het thema “aanpassen”.
Teddy is de nieuwe telg in de Buurman-roedel. Golden Folly, ruwhaar Suus, fluffy Kate, de poezen
Pippa en Broer, en nu Teddy een once in a lifttime teckelmix en daarom onweerstaanbaar.
Dat is wel even aanpassen. Maar in Teddy zijn geval gaat hij van de ene roedel (nest) over in de
andere roedel. Dus dat valt wel mee.
De katten waren wel eng, zoiets had hij nog nooit gezien. Klein beetje brommen.
De eerste nacht lekker bij Jos op de bank slapen, en om 2 uur ‘s nachts een plas en een beloning.
De 2de en 3de nacht heeft Teddy in een eigen bench naast de bench van de dames geslapen.
Toen we zeker wisten dat Teddy geaccepteerd was, kon hij daarna “in bed” bij de dames.
Pippapoes heeft hem een lel gegeven, waarna het hem duidelijk werd dat zijn spontaniteit
De RAADSHEER nr. 3 – October 2019
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vooralsnog niet op prijs werd gesteld.
Hongerige Teddy is ook in Folly zijn etensbak gaan zitten, dat doet hij ook geen 2 de keer. Het aanpassen en leren gaat heel snel.
Zindelijkheidstraining is al bijna voltooid, met het positief belonen. Na iedere plas of iets anders
buiten, komt hij aangerend voor zijn snoepje.
Voorlopig blijft Teddy wel de laagste in rang, en wordt hij flink “gesandwiched” door de dames.
Maar hij komt altijd terug voor meer.
Folly blijft de mooie brave voorbeeldhond, en de poezen schudden meewarig hun kop over zoveel
jeugdige onbenulligheid.
Als je je makkelijk kan aanpassen, ben je een gelukkig mens (of dier).
Dat geldt ook voor Jos en mij nu we allebei met pensioen zijn. Een makkelijke aanpassing weliswaar, heerlijk al die vrije tijd, het kunnen indelen van je eigen tijd is fantastisch. Genoeg structuur
met het uitlaatschema van de 4 honden en ook onze 6 kleinkinderen zorgen ervoor dat we ons
niet vervelen. Golfen is ook een mooie tijdsbesteding en zo kom je nog tijd tekort.
Dat wordt dus weer aanpassen!

La famiglia Donalisio
Martine de Jonge
Als ik aanbel bij de Fagelstraat 37, verwelkomt Spartacus me. “Hij is de
enige Nederlandse bewoner van het huis”, vertelt Francesco (43) in vloeiend Engels. Spartacus is een witte, actieve Malteser van 10 jaar oud. Toen
hij 3 maanden oud was, is hij geëmigreerd naar Miami, waar Rossella (38),
de vrouw des huizes, bezig was met haar PhD.
Ik ben blij dat het gelukt is om een afspraak te maken met de familie Donalisio, want ze leiden een druk leven. “We
travel a lot for work, and we also have to take care for our daughter,” legt Francesco uit. Op vrijdagavond om half
zeven hebben ze een gaatje vrij om geïnterviewd te worden voor De Raadsheer. Rossella zit boven nog in een ‘call’
en dochter Maria Vittoria (bijna 3) speelt bij vrienden. Dus ik start het gesprek met Francesco, Rossella schuift later
aan.
Waar komen jullie vandaan?
Ik kom uit Bra, in het Noorden van Italië (in de prachtige
streek Piëmonte, die ik kan aanbevelen als vakantiebestemming, red). Rossella komt uit Torre del Grecco,
vlakbij Napels. Dus uit het Zuiden van Italië.
En wat voor werk doen jullie?
Ik werk als Sales Manager bij Hoshizaki, een Japans bedrijf dat ‘ice makers’ maakt.
Ik denk gelijk aan heerlijk Italiaans ijs, maar Francesco
bedoelt ‘ice cubes’, blokjes dus. Het is het grootste bedrijf in de wereld en het Europese hoofdkantoor zit in
Amsterdam.
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Rossella is Director of Operations bij een Canadees bedrijf dat ‘conversion kits’ voor auto’s maakt, om ze bijvoorbeeld op LPG te laten rijden. Het hoofdkantoor zit
in Eindhoven. Daar gaat ze één keer in de twee weken
naartoe, maar ze werkt vaak vanuit huis en ze reist veel,
net als ik. Ze geeft leiding aan een team mensen uit Turkije, Duitsland, de V.S., Italië, Zweden en Nederland.
Dochter Maria Vittoria is net zo internationaal als haar
ouders, want ze gaat naar TeddyKids, de internationale
kinderopvang. Hierdoor spreekt ze vloeiend Nederlands, Engels en Italiaans.
Wanneer zijn jullie in Nederland komen wonen?
We zijn in juni 2019 verhuisd, maar mijn vrouw heeft
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tien jaar geleden al twee jaar in Eindhoven gewoond. We
waren niet tevreden over hoe zaken in Italië geregeld
zijn, bijvoorbeeld het onderwijs. We wilden onze dochter betere kansen geven en omdat ze nu nog jong is en
zich makkelijk aan kan passen, besloten we naar Nederland te verhuizen. Mijn vrouw had al in de V.S., Schotland
en Nederland gewoond. Samen hebben we ook vier jaar
in de V.S. gewoond, dus we waren gewend om in het buitenland te wonen.
En waarom de Raadsherenbuurt?
Dat is eigenlijk toeval. We hadden een bod gedaan op
een ander huis dat afgewezen was en toen vonden we
dit huis. Het ligt heel handig, dicht bij het station en de
kinderopvang. In oktober zijn we komen kijken en zijn
we verliefd geworden op de buurt. Met het grote park
om de hoek en de ‘main street’ van Oegstgeest. We kwamen er in de kersttijd en met al die lichtjes was het net
een Amerikaans dorpje.

dag kwamen vijf gezinnen uit de straat ons welkom heten en iemand kwam met koekjes. Dat vonden we geweldig, we kregen het gevoel dat we de juiste plek uitgekozen hadden.
Het eten dan, dat moet toch wennen zijn?
Francesco: Ja, zodra je de grens van Italië over bent
wordt dat anders. Maar we koken thuis pasta. En ik vind
het ook leuk om op het werk een ‘broodje’ te eten of een
‘tosti’. Dat ontdekken van die verschillen is juist leuk.
Rossella vertelt wat ze het leukst aan Nederland vindt:
De multiculturele omgeving. Dat miste ik in Italië.
Beiden vinden het prettig dat je in Nederland makkelijker zaken kunt regelen. Toen ik voor het eerst naar Nederland kwam, komend uit de V.S., vond ik de Nederlanders wel erg direct. Maar nu vind ik het heel fijn dat ze
dingen niet “sugar coaten”. Als er iets niet goed is, zeg ik
je dat en heb je ermee te dealen, vervolgt Rossella.

Ik durf het bijna niet te vragen aan zo’n internationaal gezin, maar hoe was het om aan te passen aan
Nederland?

Hoe gaat het met jullie Nederlands?
We zijn bezig Nederlands te leren, we moeten wel voor
onze dochter. Maar ik doe nog niet erg mijn best, antwoordt Rossella.

We waren al gewend om in het buitenland te wonen en
iedereen spreekt Engels hier, dus dat ging heel makkelijk. En de mensen zijn altijd aardig.

En hebben jullie nog hobbies?
Daar is niet zoveel tijd voor, maar één hobby hebben ze
wel. Reizen (natuurlijk). In november gaan ze naar Florida om Thanksgiving te vieren met vrienden.

Rossella komt bij ons zitten en voegt toe: Op onze eerste

En dan is het tijd om het interview af te ronden. De familie Donalisio gaat bij Italiaanse vrienden eten. Om acht uur,
dus Italiaanse tijd. Dat wel.

Aanpassen? Hoezo?
Jenneke van Doorn, Yoga Centrum Leidse Hout
Het zijn niet de sterkste dieren die overleven maar
het zijn de dieren die zich het beste kunnen aanpassen. Dat is bij mensen ook zo waarschijnlijk . Er
zal best onderzoek naar zijn gedaan. Toch zijn dat
vast niet de ja-knikkers, die overleveraars genoemd mogen worden, maar de mensen die op
een creatieve manier om kunnen gaan met wat op
hun pad komt. Dus die overal wel een mouw aan
weten te passen.
Ik moest denken aan een verhaal waarin men zich
op een ’foute ‘manier aanpaste en dat bleef doen
omdat ‘de leraar’ dat ooit een keer gevraagd had.

Het is een oud verhaal uit India. De leraar van een
ashram houdt iedere avond om precies dezelfde
tijd een toespraak gecombineerd met een klein ritueel. Hij wordt echter steeds afgeleid door een
speelse poes. Dus laat hij de poes vastbinden.
In het vervolg wordt de huispoes in deze ashram
iedere avond voor het ritueel en de les vastgebonden. En ook bij de volgende leraar. En de volgende
en de volgende. Dan komt er na verschillende generaties leraren een leraar die zich afvraagt
waarom de poes in godshemelsnaam vastgebonden moet worden voordat hij met zijn ritueel begint. Hij stopt er mee!
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Raadsherenloop
Ad Littel, Van Oldenbarneveltstraat
De website Buienradar had de hele morgen regenbuien aangekondigd. Maar als om 16:00 uur 35
hardlopers zich opstellen bij het startpunt in de
De Wittstraat schijnt de zon warm en valt er weinig te klagen. Of het zouden die paar regenplassen
in de Leidse Hout moeten zijn. Enkele lopers besluiten op het laatste moment hun jasje maar uit
te doen; dit wordt echt een zomers loopje.
Als wedstrijdleider heet ik iedereen namens het
bestuur welkom en wijs nog op enkele veiligheidsaspecten van de loop. We zijn niet de enige gebruikers van de Leidse Hout en we kruisen hier en
daar straten met auto’s en fietsen.
De wedstrijd is dit keer nog verder geprofessionaliseerd: de lopers dragen nu ook een startnummer
(dank Leiden Atletiek), zodat er bij het finishen
geen verwarring kan ontstaan over de naam van
de atleten. Er zijn ook twee nieuwe categorieën
aangeboden, namelijk dames en heren van 50plus die één ronde gaan lopen. Voor onze sportieve ouderen is dit een laagdrempelig aanbod; helaas nemen aan dit onderdeel slechts 3 personen
deel, maar die zijn er blij mee.
Pippijn Wijnhoven telt af en bij nul zet ik de finishklok aan.

Zoals gebruikelijk beginnen enkele kinderen de
ronde iets te snel, maar daar komen ze snel achter
en dan wordt een vlak tempo gekozen. De meer
ervaren lopers kiezen een eigen en verantwoord
tempo, want zij weten dat twee volle rondes van
elk 2,5 km je zomaar in de problemen kunnen
brengen. Want anders dan bij grote loopevenementen kent bijna iedereen hier bijna iedereen en
dat wakkert competitieve neigingen onbewust
nogal aan.
Even slaat de schrik bij de kopgroep toe. Aan de
westkant van de grote speelweide ontbreken
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opeens bordjes en andere route-aanduidingen.
Een kwaadwillend persoon heeft een belangrijk
richtingbordje in het bos gegooid (zie ik achteraf).
Gelukkig weten enkele ervaren lopers dat het parcours verder loopt over de lange Van Waverenlaan. Maar iedereen loopt op dit punt per ronde
wel 50 meter te veel. Misschien een troost voor
hen die ontevreden zijn over hun finishtijd?
De drukte met fietsers en wandelaars valt op dit
tijdstip wel mee in het bos en op de Groene Maredijk. Zo kunnen de deelnemers veilig en op vol
tempo lopen. De enige die soms nog voor problemen zorgt, ben je zelf. Niet iedereen gaat even lekker op het tweede rondje. Soms is even wandelen
en recupereren nodig. Maar wat geeft het? Als je
maar lachend over de finish komt, krijg je een verdiend applaus van de toeschouwers. Want dankzij
het mooie weer zijn die ook in groot aantal aanwezig. Deels betreft dat uiteraard huisgenoten, die in
geval van triomf of juist loopleed voor de passende opvang van de atleet kunnen zorgen.
Na 31 minuten is iedereen weer gefinisht en kunnen ervaringen worden uitgewisseld en herinneringsvaantjes in ontvangst worden genomen en
kan verloren zweet met fris water worden aangevuld.

Ongeveer 5 minuten later wordt de kleuterloop
gehouden (kinderen t/m 5 jaar). Zij lopen de De
Wittstraat heen en weer (200 m). Dit jaar is de
deelname iets kleiner (7 kinderen), maar het is
toch een serieuze wedstrijd die jonge kinderen
leert wat zoiets inhoudt. Hier en daar is een ouder
nodig voor de juiste support.
Later dan gebruikelijk, namelijk als de borrel al
een uur gaande is, vindt de prijsuitreiking plaats.
Jammer dat daardoor niet alle winnaars nog aanwezig kunnen zijn. Het weer wordt er ook niet beter op; het spettert wat uit een nogal grijze lucht.
Maar de wel aanwezige winnaars worden door
Paulien Retèl met lovende woorden van een
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prijsbeker voorzien en door de omstanders met
welgemeend applaus geëerd.
Alle uitslagen van deze Raadsherenloop leest u
hieronder.
Kleuters t/m 5 jaar; 200 m
Bouke de waal
Owen Etchells
Joel Perdigués
Clara van den Bogaert
Jacob Piesche
Isabelle de Jong
Nora Koppen

1
2
3
4
5
6
7

Meisjes 6 t/m 11 jaar; 2,5 km
Lena Freudenreich
Merel de Waal
Isabel Brame
Naomi Freudenreich
Pien ter Braak
Lucy ter Braak

12:27
13:47
14:21
14:45
15:49
15:50

Jongens 6 t/m 11 jaar; 2,5 km
Floris van den Bogaert
Daniel Brame
Elias van den Bogaert
Victor Siemelink
Philip Wijnhoven
Gilen Etchells
Jasper van Gaalen

11:35
11:36
11:47
12:15
13:46
14:36
15:07

Dames 12 t/m 49 jaar; 5 km
Marit Timmers
Anne Wijnhoven
Katja Lubina

˂28 00
28:31
30:45

Heren 12 t/m 49 jaar; 5 km
Josep Perdigues
James Etchells
Floris van Gaalen
Joris van Delden
Ritsaert Mulderije
Menno Biesiot
Erik Koppe

21:33
23:35
23:41
24:37
25:04
25:50
28:47

Dames 50+ ; 2,5 km
Brigitte Leutz
Anneke van Etten

13:06
15:06

Heren 50+ ; 2,5 km
Guus Onderwater

18:16

Heren 50+ ; 5 km
Tom Hoshiba
Pieter van Delden
Paul Kuijt
Frans Vos
Niels Blokker
Hans Rohlof
Ad Littel
Ton Staphorst

22:55
25:04
25:12
25:18
27:36
29:37
30:45
30.57

De RAADSHEER nr. 3 – October 2019

17

BUURTGENOTEN

Hutspot in de Fagelstraat
Janny van Nieuwkoop
Wat zijn buurttradities toch leuk! En wat fijn,
dat de druilerige regen op tijd ophield, zodat
de hutspot droog kon worden aangedragen en
genuttigd.
Maar liefst 108 eters hadden zich aangemeld,
waaronder 11 koks. En op het moment supreme schoven ook nog buurtgenoten aan die
hun eigen pannen meebrachten, maar net zo
goed met iedereen deelden.
De jury had dus veel te doen! Dorien Trommel,
Johan Kwestro en voor de jeugd Mara Wieland
aten zich door 11 borden heen en wezen
daarna de winnaars aan.

In de categorie klassieke hutspot kregen Lonneke van Berkel en Pippijn Wijnhoven uit de
Van Oldenbarneveltstraat de Gouden Stamper
voor een jaar mee naar huis als dank voor de
lekkerste pan.
De Zilveren Vijzel voor de lekkerste exotische
variant hutspot ging naar Minke Holleman en
Gijsbert van Es uit de Fagelstraat.
De kinderen werden verwend met knakworstjes en iedereen mocht druiven eten van het bestuur.
De foto’s zijn gemaakt door Dorien Gruppelaar.

Het mysterie van de zilveren stamper opgelost
Rob Grootenhuis, Fagelstraat
Ik weet niet meer wanneer die stamper gewonnen is door Carla Wikkerman. Maar ik
herken die stamper wel.
Die heb ik ooit uit Denemarken meegenomen.
Dit type dubbele stamper is volgens mij in Nederland niet verkrijgbaar.
Ik heb het handvat toen door Truus Serdijn
zilver laten verven en hem vervolgens aan de

18

toenmalige voorzitter Paul Kuijt gegeven om
als tweede prijs te dienen naast de gouden.
Daarna heb ik die stamper nooit meer gezien
bij de prijsuitreikingen. Kennelijk was het bestuur vergeten dat die ooit uitgereikt was.
Ik heb nog even nagezocht in de Raadsheren:
Paul was voorzitter rond 2007.
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Kindervoorstelling in het Openluchttheater
Sarah Breimer, Fagelstraat
Op een herfstachtige
zondag aan het begin
van het nieuwe schooljaar speelde er toch gewoon een superleuke
voorstelling tussen de
bomen van de Leidse
Hout. Met veel trouwe
bezoekers op plastic
zakken zat het hele
grasveld weer vol. En
het bleef droog! Supertrots op
SUPERLOESER!’

De smaken van de mobiliteit en
de grenzen in de aanpassing
Peter Bas-Backer en Maarten Mentzel, Johan de Wittstraat
Dit informatiestukje voor de buurtgenoten was geschreven voor het zomernummer over "smaken
verschillen", maar we besloten het iets aangepast op te nemen in het herfstnummer. Redactie.

Gesteld voor de keus hoe zich te verplaatsen
van A naar B heeft de burger in het moderne
Nederland in beginsel veel keuze. Over smaken valt niet te twisten en vooral bij de keuze
die iedere individu maakt voor een bepaalde
vorm van mobiliteit geldt dat adagium des te
sterker. Ofschoon technologie en welvaart ons
allengs grenzeloze mogelijkheden van verplaatsing lijken te bieden, wordt de keus van
iedere individu voor zijn vorm van vervoer
toch vooral bepaald door fysieke beperkingen,
financiële grenzen, de woonlocatie of, wellicht
ook, principiële overwegingen. En tenslotte is
er ook de samen-leving - die ik nu zo breed
zou willen trekken dat daarin ook natuur en
milieu passen - die van een ieder een mate
van aanpassing vraagt in zijn keuzes.

Dus enerzijds is de keus indrukwekkend: alleen al in het segment tweewielers is heden
ten dage verplaatsing mogelijk benend tussen
de traditionele twee wielen, maar ook met
motor, wel of niet elektrisch, steppend, scooterend etc. Anderzijds wordt de individuele
mobiliteitskeus toch ook al bepaald door
woonlocatie, leeftijd, fysionomie, financiën en
wellicht ook door wat jij denkt dat in onze
moderne democratische samenleving de
goede keus zou zijn.
Verrassend is dan dat zich aan het uiterste
einde van de serie beperkingen ook nog eens
onmogelijkheden blijken voor te doen. Stel je
woont in de Raadsherenbuurt of in de Vogelwijk en je wil naar het centrum van Leiden,
want daar zijn de winkels, gezellige café’s en
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restaurants, de musea, muziek, toneel en niet
te vergeten de jaarlijkse evenementen. Je hebt
wel een (elektrische) fiets, maar je ziet in de
winter, bij regen of vanwege een fysieke beperking op tegen het fietsritje naar de stad.
Met alle respect voor de gemeentelijke inspanningen om de fietsroutes rond het station
te verbeteren blijft dat gebied rond spitsuur
voor de langzamere fietser een riskante omgeving. In zo’n geval is daar gelukkig nog het
openbaar vervoer en vooral de bus. Maar, zo
ontdekten buurtgenoten Maarten Mentzel en
ik, er gaat geen enkele bus (meer) vanuit onze
buurten rechtstreeks naar het centrum van
Leiden. Je moet altijd overstappen bij het Centraal Station.
Wat dan overblijft in de keuzemogelijkheden
is je aanpassen en lopen naar de Breestraat.
Maar dat kan niet iedereen, en was niet juist
ook daarom het openbaar vervoer bedacht?
Dus wij besloten deze opvallende onmogelijkheid bij de gemeente aan te kaarten. We spraken met leden van de gemeenteraad en hadden contact met de “terzake verantwoorde

lijke gemeenteambtenaar”. Wij stelden voor
om bij komend overleg en besluitmomenten
in Leiden over mobiliteit rekening te houden
met onze wens van een rechtstreekse busverbinding tussen onze wijken en bijvoorbeeld
de Breestraat. Bij deze gesprekken bleek dat
onze wens werd gedeeld en ondersteund in
andere wijken, eveneens zonder rechtstreekse verbinding met het centrum. In ons
laatste gesprek werd duidelijk dat de gemeente in haar gesprekken met het provinciebestuur, dat de concessies aan het OV verleent, zich naar alle waarschijnlijkheid sterk
zal maken voor rechtstreekse busverbindingen vanuit alle Leidse wijken met het Leidse
centrum en vooral de Breestraat. Ons initiatief
heeft de steun van de Vogelwijk Vereniging.
Smaken verschillen, ook in hoe jezelf te verplaatsen, maar zolang de Leidse binnenstad
bij zovelen in de smaak blijft vallen, moet ze
bereikbaar blijven voor even zovelen. En nu
maar hopen dat provincie en busbedrijf bereid zijn tot wat aanpassingen.

Zwerfafvalactie: gezellig en nuttig
Wat een uur opschonen in onze buurt oplevert

Claudia Zilkens, Johan de Wittstraat
Denk jij ook: ‘Opschonen is in de Raadsherenbuurt toch niet nodig?’
Mispoes! Want op zaterdag 23 maart tijdens het Landelijke Opschoondag hebben we met 9 buurtbewoners in nog geen 2 uur tijd
heel wat van de straat gevist.
Vooral in het rozenperkje aan de Johan de Wittstraat, maar ook in
de bosjes nabij de Leidse Hout en op de parkeerplekken hebben we
zwerfafval aangetroffen: Van vuurwerkrestanten en peuken tot aan
een kluwen touw, blikjes en een heuse lege wijnfles. Merel en de anderen gingen samen aan de slag en werden helemaal blij toen ze
met de grijper de ene na de andere ‘trofee’ op de grond vonden. Willem (14) zwichtte onder lichte druk en zei achteraf: “Ik ging mee voor mijn moeder, maar vond het eigenlijk heel leuk”. Je zag hem steeds fanatieker de bosjes induiken en het ene na het ander blikje in de
zakken deponeren. In totaal hebben we 7 halfvolle zakken verzameld.
Van voorbijgangers kregen we veel duimpjes en bijval. Wie weet kunnen we volgende keer op nog meer
deelnemers rekenen. Dat zou leuk zijn. Dank voor de support vandaag!
Houd voor volgende opschoonacties het mededelingenbord in de gaten.
Zakken en handschoenen zijn aanwezig en een beperkt aantal grijpers.
Naschrift van de redactie: ook deze bijdrage was bedoeld voor de editie van juli. Gelukkig is het thema tijdloos en kunt u altijd nog meedoen. Toch excuus aan de auteur!
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Herhaalde oproep
Anne Sanderink
Ik wil graag met een groepje buurtgenoten aan de wandel op een vaste of wisselende dag en zonder verplichte deelname aan elke wandeling. Het gaat om korte wandelingen in deze omgeving,
vanuit huis of na een korte auto- of busrit. Daarvoor roep ik buurtgenoten in de Raadsherenbuurt
en de Vogelwijk op die graag wat meer onder de mensen willen zijn en/of die iets willen betekenen voor buurtgenoten. Het is dus voor "mantelvragers" en "mantelgevers". Andere uitjes, zoals
bijvoorbeeld het samen bezoeken van een concert, zijn ook denkbaar.
Anne Sanderink,
annesanderink@live.nl

Van Oldenbarneveltstraat 40
06-45927897

Hoe doen de bewoners van de Raadsherenbuurt
het eigenlijk?
Janny van Nieuwkoop
Er stond een klein berichtje en een heel groot artikel in onze ochtendkrant. Het betrof de Gezondheidsmonitor die in 2018 is samengesteld door het RIVM, het CBS en 25 landelijke GGD’s en waarbij 457.000 volwassen inwoners van ons land waren betrokken. Die zijn allemaal ingedeeld per
woonwijk, zodat iedereen nu zelf kan zien hoe men zich overal in Nederland voelt en gedraagt ten
aanzien van de gezondheid.
Dat intrigeerde mij en daarom heb ik de belangrijkste parameters uit het onderzoek opgezocht
voor de Raadsherenbuurt en direct aanpalende woongebieden. Nu staat onze kleine enclave er
niet apart in, maar wel het totale Boerhaavedistrict. Ik heb gekeken naar de ervaring van de gezondheid als slecht of matig (kolom 1), het drinken van meer alcohol dan de richtlijn (kolom 2),
het minder bewegen dan de richtlijn (kolom 3), ernstig overgewicht (kolom 4) en roken (kolom
5). Alles is weergegeven in procenten.
Kijkt u zelf even rustig naar de gegevens. Dan ziet u, dat “wij”
- het minste overgewicht vertonen
- het beste bewegen
- middelmatig roken
- wel het meeste drinken
- ons verreweg het meest gezond voelen
Woonwijk
Leiden Noord

Inwoners
14.295

1
28

2
55

3
43

4
15

5
26

Merenwijk

14.415

24

58

44

13

19

Oegstgeest

23.205

20

65

41

10

16

Warmond
Boerhaavedistrict

4.910
4.420

21
16

65
66

44
33

12
8

17
20
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De mensen van voorbij
Wij noemen ze hier samen
De mensen van voorbij
Wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen ze binnen
In woorden en in zinnen
De mensen van voorbij
Zij worden niet vergeten
De mensen van voorbij
Zijn in een ander weten
De mensen van voorbij
Zijn in het licht, zijn vrij.
Hannah Lam

Herdenken in Licht
Herdenken in Licht biedt gelegenheid om dierbare overledenen te herdenken op een manier die aansluit bij de
samenleving van nu. Het is een niet-religieuze herdenking, die voortkomt uit de traditie van Allerzielen.
Iedereen is welkom
Herdenken in Licht is er voor iedereen, die een overleden dierbare wil gedenken. Het maakt niet uit, of het overlijden nog maar pas is gebeurd of al heel lang geleden.
Tijd en plaats: vrijdag 1 november tussen 19.00 en 20.00 uur
in Cultuurhuis De Paulus, Warmonderweg 2, Oegstgeest
Herdenken met woorden, muziek en licht
Vanaf 18.45 uur is Cultuurhuis De Paulus open.
Bij binnenkomst zullen we vragen of je het op prijs stelt, dat de naam van jouw dierbare wordt voorgelezen. Het
voorlezen van de namen vindt plaats in een gedeelte van de zaal.
In een ander gedeelte zullen doorlopend woorden van troost en muziek te beluisteren zijn.
Ook kun je in de zaal een bootje met een waxinelichtje versieren met bloemen en tekst. Dat bootje kun je te water laten in de vijver van De Paulus of mee naar huis nemen.
Verder is er voor iedereen warme chocolademelk met speculaas.
Deelname en kosten
Je bent van harte welkom en aanmelden vooraf is niet nodig.
Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage stellen we op prijs.
Namens de organisatoren: tot 1 november!
Eke de Vries en Tineke van Hoorn, uitvaartbegeleiders bij Yarden & De Vries
Joanneke de Boer, namens Cultuurhuis De Paulus
Leta Janssen, ritueelbegeleider bij Leta Janssen – Afscheid met Veerkracht
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Wist u dat?
❖ Wij van Erik Koppe uit de Johan de Wittstraat een presentexemplaar kregen van het boekje “de
taal van smaak”, geschreven door zijn vriend Reinier Spreen? Dat was naar aanleiding van het
thema van de vorige Raadsheer, maar wij misten dat op tijd. Excuus, Erik! “Lekker” is een vreselijk woord. Waaróm is het lekker? Smaak is een taal die je kunt leren spreken en verstaan. En
als je die taal beheerst, dan beleef je alles op een veel dieper niveau. Uitgeverij Fusilli, Amsterdam 2019. ISBN 9789082591415. 89 pagina’s. Prijs € 12,50 bij een grote, dikke internet verkoper. Want daarvoor mogen we geen reclame maken, voor het boekje wel.
❖ Er op 4 september een fanfare
door de buurt liep? De Flora
band, vergezeld door mensen
in vol 3 Octoberornaat die
overal aanbelden met de
vraag om de 3 October Vereeniging te steunen. “De leukste
collecte ooit” volgens Anne
Sanderink, die snel een foto
maakte.
❖ Op 14 september in de
Leidse Hout op de grote
speelweide een gezellig
feestterrein was ingericht om
te vieren dat het mooie park
dit jaar 10 jaar een gemeentelijk monument is? Leden,
speciale genodigden, omwonenden en belangstellenden kwamen bijeen onder het genot van
een drankje en versnaperingen. Ook kon men een korte rondleiding volgen langs bomen en
monumentale elementen in de Leidse Hout.
Op deze zonnige middag reikte wethouder Martine Leewis het eerste exemplaar van het
boekje ‘Bomen in de Leidse Hout, een wandelroute’ uit aan mevrouw Marina van der Horst.
Het is prachtig verlucht met kleurenfoto’s en zwart-wit pentekeningen, een must-have voor
allen die het park bezoeken.
In 2006 werd onder het bezielend voorzitterschap van Marina de Stichting Leidse Hout Monumentwaardig in het leven geroepen. In 2009 werd de gehele Leidse Hout officieel een monument; het wandelpark, het Bospark en ook de sportvelden aan de Antonie Duycklaan.
Niet alle leden waren op het feest aanwezig of hebben een boekje ontvangen.
Leden die nog geen boekje hebben kunnen dat melden bij de secretaris: info@vriendenvandeleidsehout.nl
Zij krijgen dan bericht waar en wanneer een boekje kan worden afgehaald.
De boekjes kunnen ook los gekocht worden. Een boekje kost 10 euro.
❖ Op 21 en 22 september de Kunstroute Leiden werd gehouden? En dat ook de kunstenaressen
uit de buurt weer deelnamen?
Dies Griffioen uit de Van Oldenbarneveltstraat schreef daarover: Het was een drukbezochte
25e kunstroute dit jaar. We telden wel zo'n 35 mensen per halfuur! die het atelier dat ik deel
met Christien Hansen aandeden. Opmerkingen: MOOI !! “En deze, met die gouden bijen, is mijn
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favoriet”, merkte een kunsthistoricus op. Altijd leuk om te horen. Want tekenen en schilderen
is ook vaak behoorlijk eenzaam werk. Kortom het was de moeite waard.
Mariska Eyck van de Rijnsburgerweg meldde: Ik zat dit jaar als guerillakunstenaar in het centrum. Verkondiging van de boodschap: Art is Fun.
❖ Co Kolijn van de Warmonderweg dit jaar de tekst schrijft voor het Oegstgeester Dictee op 15
oktober? In 2015 was hij de voorlezer bij die happening. De opbrengst gaat naar de strijd tegen de laaggeletterdheid, middels steun aan de VoorleesExpress in de Bollenstreek.
❖ Wij uw bijdrage aan de kerststeditie bijzonder op prijs stellen?
Het thema voor die Raadsheer is: Vuur.
We ontvangen graag uw foto’s, hersenspinsels of wat u maar bedenkt bij ‘Vuur’. Stuur uw bijdrage voor 15 november naar redactieraadsheer@hotmail.nl Let op: niet naar hotmail.com !
Bij voorbaat dank. Want we maken de buurtkrant met z’n allen!

Concerten in cultuurhuis
De Paulus
24 november Jasper Schweppe, bariton & Riko Fukuda, pianoforte
Schubert, Die schöne Müllerin
Aanvang 16.00 uur
Voor meer informatie www.muziekkamer-oegstgeest.org

Van de nood en de deugd
Er lagen tienduizenden kazen
in het pakhuis
en dat stond in brand.

De spuitgasten dachten: ‘Wat nu?’
Ze kochten veel wijn, kirsch en stokbrood
en genoten een fikse fondue.

De brandweer was aan komen razen
maar kon weinig doen voor het pand
doordat die in bluskracht tekortschoot.

Ingezonden door Gerard Schelvis
In het kader van het thema Aanpassen.
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www.yogacentrumleidsehout.nl
Vrij atelier, kunstzinnige vorming
Diverse yogastijlen en meditatie. Zelfcompassie & mindfulness
Jenneke van Doorn (ervaren therapeut, docent, kunstenaar)
Groene Maredijk 100 (Koetshuis bij de boerderij)
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COLOFON
Minibuurtgids

»DE RAADSHEER«

❑

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

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

Oplage:

315 exemplaren

❑

Mededelingkastje, V Old./J.d.W.str.
Yvonne Slijkhuis,
Joh. de Wittstraat 20, tel. 517 5855

Redactie

redactieraadsheer@hotmail.nl

❑

•

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

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

•

Martine de Jonge

V. Oldenbarneveltstr. 44, 06-48793652

❑

•

Hans Rohlof (en opmaak) V. Oldenbarneveltstr. 38, tel. 514 5747

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

•

Anne Sanderink

V. Oldenbarneveltstr. 40, tel. 301 5157

❑

•

Ton Staphorst

Johan de Wittstraat 52, tel. 517 0264

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

•

Marit Timmers

Fagelstraat 29, tel. 06-50591271

❑

•

Annet van der Velden

Van Slingelandtlaan 9, tel. 515 0205

Stichting Leidse Hout Monumentwaardig:
Jan Reedijk, secretaris
Antonie Duycklaan 4, tel. 517 6596

•

❑

Nico Koek

Buurtcolumnist
V. Oldenbarneveltstr. 31, tel. 517 2818

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

Bestuur
❖

Roos Toxopeus

Voorzitter
Fagelstraat 41, tel. 06-45278844

❑

Buurtenkoor »De Raadsvogels«
Jenke Goudriaan,
Warmonderweg 47, tel. 523 7710

❖

Pippijn Wijnhoven

Penningmeester
V. Oldenbarneveltstr. 26,

❑

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 Hoogervorst, tel. 0900-8844
In acute situaties 112 bellen

❑

Werkgroep mobiliteit

tel. 06-12323591
❖

Ernst ter Braak

Secretaris
Fagelstraat 16, tel. 06-18256377

❖

Paulien Retèl

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

❖
❖
❖

Joep Besselink

V.Oldenbarneveltstr. 52, tel. 06-51716590

Sylke Wieland

Warmonderweg 43, tel. 513 1790

Website
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Maarten Mentzel,
Johan de Wittstraat 38 tel. 517 2570
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