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VAN HET BESTUUR

Van het Bestuur
Verzamelen en ontspullen
Slechts enkele weken verwijderd van de ALV van 26 maart, lijkt een reflectie daarover op zijn plaats. Echter, tegen de tijd
dat deze Raadsheer uitkomt, is de ALV al geweest en zullen mijn reflecties inmiddels achterhaald, bevestigd of ontkracht
zijn. Dat is wat veel onzekerheid voor een jurist, dus laten we dat maar achterwege.
Wellicht dan een bespiegeling op het thema van deze editie?
Verzamelen en ontspullen, een innerlijke tegenstrijdigheid die de lezers (en naar ik vermoed de auteurs) van de verschillende
bijdragen beoogt te prikkelen tot een keuze voor het een of het ander. Of is hier wellicht slechts sprake van een schijnbare
innerlijke tegenstrijdigheid?
Verzamelen is immers niet hetzelfde als alles willen houden. Verzamelen houdt in het vergaren en bewaren van zaken die tot
een bepaalde verzameling behoren. Een verzameling is een afgebakend geheel en daarmee met uitsluiting van niet tot de verzameling behorende elementen.
Dat gezegd hebbende staat het eenieder uiteraard vrij om zelf zijn verzameling te kiezen en daarmee een hele brede groep
binnen de verzameling passende zaken of juist een hele beperkte aan te wijzen.
Laten wij voor deze exercitie eens uitgaan van een verzameling die niet alle aardse zaken omvat. Dan zijn er altijd dingen die
er niet in thuis horen en dus geweerd of verwijderd dienen te worden. Er moet dus af en toe iets weggegooid worden dat op
oneigenlijke wijze de verzameling binnengetreden is.
Zo komen wij dan eindelijk tot de conclusie dat verzamelen en ontspullen in ieder geval niet per definitie op gespannen voet
met elkaar leven.
Een hele geruststelling.
Op straat (en dan met name rond de bakken voor glas en papier) kuierend is geregeld merkbaar dat er druk en vooral heel
gericht verzameld wordt! Vlijtige buurtbewoners, jawel!
Niet zelden zijn forse stapels niet tot de particuliere verzamelingen behorende elementen zichtbaar naast deze bakken. Het
kritisch verzamelen zit dus wel snor in de Raadsherenbuurt. Nu nog even de moeite nemen deze ongewenste zaken IN de
daartoe bedoelde verzamelbakken te stoppen. Mochten de betreffende bakken onverhoopt tijdelijk vol zijn, dan zou het heel
geen gek idee zijn andere passende verzamelbakken te zoeken in de aanpalende buurten, dan wel even geduld op te brengen
met het opschonen van de eigen verzamelingen en het tijdelijk mee terug te nemen naar huis.
Onze buurt is namelijk geen verzameling van afval. En laten we dat zo houden, het is best aardig hier, zo zonder afval.
Hartelijke groet,
Uw secretaris (op het moment van schrijven dan toch, het blijft afwachten wat de ALV daarover zal beslissen voor het komende jaar)
Ernst ter Braak

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 die kleinere gauw vol raakt, wordt die op vrijdagmiddag opgehaald, geleegd
en korte tijd later opnieuw neergezet. Als het meezit, wordt de volle container weggehaald en direct een lege teruggeplaatst. Maar daarover bestaat geen zekerheid. Dus als u niet 2 keer met uw oude papier wilt sjouwen, kom dan voor de
zekerheid op donderdag, op vrijdagochtend of –avond en vanaf zaterdagochtend tot en met zondag en vaak nog de hele
maandagmorgen. De opbrengst gaat naar een door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen doel.
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Ketting-Interview
Leta Janssen, Van Beuningenlaan
1. Wanneer en waarom ben je in de Raadsherenbuurt komen wonen ?
Wij zijn in maart 1996 in de Raadsherenbuurt komen wonen. Arie en ik waren op zoek naar een groot huis, met een
ruimte om – ook ’s avonds – muziek te kunnen maken, zonder dat buren daar hinder van hebben. Ook vonden we
het belangrijk dat het huis op loopafstand van een station zou staan.
In die tijd was er nog geen Funda en we fietsten daarom vaak met onze kinderen langs buurten en makelaars om te
kijken wat er te koop was. Die ‘hoge huizen’ aan de rand van de Raadsherenbuurt hielden we al een tijdje in de gaten. En toen stond er een te koop, op een hoek nog wel: dat werd ons nieuwe huis!
2. Wat is het mooiste originele detail in je huis ?
Ook dit ‘nieuwbouwhuis’, zoals de huizen nog steeds in deze buurt
genoemd worden, heeft mooie originele details. Onderhand passen
deze in de categorie ‘vintage’. Ik heb gekozen voor de mooie strakke
open haard en de houten spijlen naast het trapje naar de verlaagde
achterkamer met het mooie hoge plafond.
3. Wat is je favoriete buurtactiviteit ?
Toen de kinderen nog thuis woonden, waren de Raadsherenloop en
Koninginnedag op het Rozenpleintje elk jaar weer favoriet. Ook
vond ik – al is dat al heel wat jaren geleden – de buurtactiviteit
‘Kunst in de kamer’ heel leuk! Op dit moment merk ik dat ik niet
zo’n behoefte heb aan buurtactiviteiten.
Mijn eigen favoriete buurtactiviteit? Wandelen in de
Leidse Hout!
4. Als de Raadsherenbuurt € 50.000 zou krijgen om de buurt te
verbeteren of te verfraaien, hoe zou jij dat dan doen ?
Eigenlijk vind ik de buurt al fraai genoeg. Als ik dan toch iets zou
mogen besteden, dan zou ik graag andere bomen in onze straat willen. De hemelbomen die er nu staan, zijn maar zó kort in het blad.
Het zijn ook eigenlijk geen straatbomen, maar meer voor een park.
En als ze dan toch aan het graven zijn: dan maar gelijk die glasvezel
voor sneller internet gelegd, zoals mijn buurvrouw Maria in de vorige Raadsheer wenste.
5.

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

Foto: Leta Janssen

Sinds ik een eigen bedrijf heb – ik begeleid en spreek bij afscheid, uitvaart en herdenking – werk ik vanuit huis. Als
ik een opdracht heb, dan probeer ik zoveel mogelijk op de fiets te doen. Naar Rhijnhof bijvoorbeeld is dat goed mogelijk. Wat verder weg, kijk ik of het haalbaar is per OV. Soms is logistiek – omdat ik veel moet meenemen en/of
omdat ik op de dag van de uitvaart snel van locatie moet wisselen – de auto het handigste.
6. Wanneer en hoe heb je voor het laatst gebruik gemaakt van wat Leiden aan cultuur te bieden heeft ?
Ik ben meer een natuur- dan cultuurmens. Door de combinatie van natuur en cultuur vind ik de Hortus Botanicus
altijd weer een fijne plek om naar toe te gaan.
Arie en ik bezoeken af en toe het Filmhuis en binnenkort ga ik met een vriendin/collega naar Museum Het Leids
Wevershuis voor de tentoonstelling: Religieus mysterie, Mysterieuze religie.
7. Welke krant lees je, op welk moment van de dag en hoe lang doe je daar over ?
De Volkskrant! Door de week ’s morgens bij het ontbijt op tablet (dan kun je ieder op je eigen tablet lezen en met
elkaar gauw interessante dingen uitwisselen of lekker discussiëren).
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In het weekend krijgen we nog de papieren versie van De Volkskrant en die lees ik dan graag bij een kop koffie. De
puzzels maak ik altijd als Arie sport kijkt op televisie.
8. Wat komt spontaan bij je op als je het thema (Verzamelen en ontspullen) van deze Raadsheer leest ?
In het kader van mijn werk heb ik een boekje aangeschaft: “Opruimen voor je doodgaat’ van de Zweedse Margareta
Magnussen. Een aanrader! Op de achterkant van het boek staat:“Döstädning is het Zweedse gebruik om je materiële bezittingen te ordenen tegen het einde van je leven. Het is een manier om je nabestaanden nergens mee op te
zadelen, maar ook een ritueel dat je helpt om te reflecteren op je leven – of dat nou binnenkort op zijn einde loopt
of nog bij lange na niet. Wat laat je achter aan materiële bezittingen als je er zelf niet meer bent? Wat zegt dat over
jou? En zou je daar dan maar niet beter zelf de regie in nemen? Door de erfstukken te scheiden van de rommel, orden je ook de waardevolle herinneringen. Opruimen voor je doodgaat is een praktische gids die je helpt inventariseren wat écht belangrijk is, om zo comfortabel en stressvrij mogelijk met je bezittingen om te gaan. Margareta
Magnusson bespreekt het proces van herinneren, ouder worden en de dood op verrassend vrolijke wijze, en laat
zien dat döstädning een ontroerende en waardevolle methode is die jou of iemand die je liefhebt kan helpen om al
het geluk te vieren dat een mens in een leven verzamelt.”
Ik heb al een paar keer spullen door mijn handen laten gaan, bijvoorbeeld mijn boeken: ga ik die nog lezen? Zo niet,
wie kan ik er een plezier mee doen? Op mijn zestigste verjaardag heb ik mensen uitgenodigd en op de uitnodiging
stond bij cadeautip: ik geef graag dingen weg! Mijn boeken en mijn zelfgemaakte herinneringen van textiel gaf ik
die dag weg..,
9. Welke vraag zou je zelf willen stellen ? En natuurlijk willen we ook je antwoord graag vernemen.
Op dit moment ben ik bezig met de vraag: Als ik later dood ben en wat ik dan zou willen?
Dat klinkt misschien heel droevig, maar dat is het allerminst! Ik maak nu zo vaak mee, dat nabestaanden geen idee
hebben, hoe hun overleden dierbare zijn of haar eigen uitvaart zou willen.
Dat betekent overigens niet dat ik volledig de eigen regie ‘over mijn graf heen’ wil. Een mooie uitvaart is voor mij
een ‘mix’ van wensen van de overledene en van wensen van degenen die achter blijven.
10. Wie mag de volgende vragenlijst beantwoorden en waarom heb je haar / hem gekozen ?
Carla Wikkerman uit de Johan de Wittstraat. Onze wegen kruisen steeds weer: eerst hadden we kinderen op dezelfde school, toen werkten we in dezelfde sector en nu zijn we gezamenlijk bezig met een klein project.

Even Voorstellen
Janny van Nieuwkoop
In de laatste editie van de Raadsheer 2018 stond een oproep voor 2 nieuwe medewerkers bij het tot stand komen van ons aller
buurtkrant: iemand die de voorplaat wil tekenen en iemand die de lay-out wil verzorgen. Dat leverde niks op helaas. Maar na een
zelfde oproep via Nextdoor werd tot onze blijdschap per omgaande positief gereageerd op de “vacature tekenaar”. Toen kon het
bestuur met een gerust hart een stoffelijk blijk van dank in de bus doen bij de afgetreden Friso Hogendoorn.
Olivier de Jonge uit de Van Oldenbarneveltstraat 44 wil voortaan graag tekeningen maken die bij het thema van die Raadsheer aansluiten. Ik ging even kennismaken. Terwijl vader Gerben de Jonge in de pannen roerde en moeder Martine Voskuil met dochter
Fiona tiramisu aan het maken was, keek ik met stijgende bewondering naar een stapel tekeningen, die Olivier gemaakt heeft,
hoofdzakelijk met potlood, maar soms met inkt. Portretten van bekende personen, die verbluffend herkenbaar zijn, een gedetailleerde hondenkop, een parklandschap en een cartoon van Salvador Dali met de grootste snor ter wereld.
Olivier (14) zit in de 2e klas van het Stedelijk Gymnasium, locatie Socrates. Als het kan, tekent hij elke dag, hoewel het vele huiswerk dat nu wat moeilijker maakt. Via uploaden naar Instagram kunnen zijn vrienden er ook van mee genieten. En als hij niet op
school zit of tekent, speelt hij rugby bij DIOK. Hij speelt als scrum-half (spelverdeler) en kicker. Hij schiet de bal dus tussen die
hoge palen.
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Zijn moeder heeft al lang schilderles van kunstschilder Jaap van Ek aan de Hooglandse Kerkgracht. Er hangt een prachtig schilderij van haar
in de kamer van haar zoontje aan het strand. De
laatste tijd krijgt Olivier zelf ook schilderlessen
van Jaap.
Fiona (11) is zich aan het oriënteren naar welke
middelbare school ze zal gaan. We prijzen ons
gelukkig met zo’n groot en goed aanbod in de
buurt. Fiona is dol op honden en mag die graag
uitlaten voor andere mensen. Ook koestert ze
een dwerghamster, Bobby, die zij wel mag
aaien, maar ik niet, want hij is best kieskeurig.
En vader Gerben? Die kan niet goed tekenen,
maar wel het allerlekkerst koken. Het kerstmenu
telde maar liefst 12 gangen!
Voorop deze Raadsheer staat Oliviers eerste tekening. We hopen, dat er nog vele zullen volgen!

Foto: Fam. de Jonge

Wisseling van de wacht
Janny van Nieuwkoop
De afgelopen 5 jaar heeft Andrea Schröder de lay-out van deze krant verzorgd. Het bestuur
heeft haar daarvoor met een cadeaubon bedankt. En eind 2018 mocht zij in het filiaal van Albert Heijn aan het Terweeplein ook nog een stoffelijk blijk van waardering in ontvangst nemen.
Uit de wenskaartjes aan de kerstboom was het mijne uitverkoren en zo togen we gezellig samen naar de winkel om een groot pakket lekkere en handige kerstartikelen op te halen. Een
fraai slot aan haar loopbaan voor de Raadsheer.
Maar wie wilde het stokje van haar overnemen? Geen spontane aanmelding op 3 oproepen helaas.
En dan blijkt, dat de nieuwjaarsborrel niet alleen heel geanimeerd is, maar dat er ook genetwerkt en gelobbyd wordt. Met succes!

Foto: in AH

Fred Voogd werd benaderd, sliep er
een nachtje over, ging zich oriënteren
bij Andrea en zei toen: “Ik ga het proberen”. Waarom? “Omdat ik gevraagd
ben, het algemene nut wil dienen en
het een uitdaging vind”.

Fred woont met Dorien Trommel in de
Fagelstraat op nummer 35. Hij werkt in de OT: operationele techniek bij een chemisch
bedrijf. Dat zegt mij niks. Fred legt uit: dat betekent automatisering in het productieproces, beveiliging van de processen, ook wel contractbeheer. Kortom: 100% computerwerk,
maar dat is toch echt iets heel anders dan op de computer een krant samenstellen. Wat
handig dus, dat Andrea aan de overkant woont en Fred bij haar in de leer kan en mag.
Deze editie is zijn eerste en we hopen dat het nog vele jaren niet de laatste zal zijn.
Denk nou niet, dat Fred altijd binnen zit. Hij houdt van race- en toerfietsen, gaat 2-3 keer
per week hardlopen en speelt gitaar in een bandje van B+C.
Op 7 februari was Fred bij de redactievergadering en werd over en weer kennis gemaakt.
Het team is gelukkig weer compleet!
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VERZAMELEN EN ONTSPULLEN

Over verzamelwoede
Nico Koek, buurtcolumnist
Op een reis door Italië zou je
toevallig terecht kunnen komen in Ozzano Taro, een
dorp in de gemeente Collecchio, in de buurt van Parma.
Daar bevindt zich ‘Il Museo
del Quotidiano’, het museum
van het dagelijks leven. De
collectie bestaat uit meer dan
60.000 voorwerpen en is het
resultaat van de ontembare
verzamelwoede van Ettore
Guatelli. In een voormalige
loods voor dorsmachines is
een zeer diverse uitstalling te
zien: van Campbell soepblikken, koffers met broeken en schoenen, allerlei gereedschap
van boeren en handwerkslieden tot poppetjes, gemaakt van
tandpastatubes.
Ettoree Guatelli (1921) kon door zijn zwakke gezondheid niet
dagelijks naar school en was ook niet geschikt voor het boerenbedrijf van zijn ouders. Desondanks werd hij in 1942 opgeroepen als soldaat in het Italiaanse leger dat werd ingezet voor de
Duitse veldtocht naar de Sovjet-Unie. In 1943 deserteerde hij
en sloot zich aan bij de antifascistische beweging. Na de oorlog
behaalde hij alsnog het diploma van ‘maestro elementare’ (leraar op een basisschool), maar hij begon ook te handelen in legerspullen. Wat hij niet verkocht, werd het begin van een
enorme verzameling, die hij uitbreidde met huisraad en gereedschap uit verlaten boerenwoningen en werkplaatsen in de Apennijnen: scharen, hamers, sleutels, werkschoenen, serviesgoed en
nog veel meer. Guatelli stelde dat alles ten toon in grote geometrische patronen aan de wanden en op de vloeren. Hij ontwikkelde zich tot een deskundige op etnografisch en historisch gebied en gaf rondleidingen en lezingen over het verdwenen plattelandsleven, het liefst aan schoolkinderen. “Bij elk voorwerp
hoort een verhaal”, zei hij. Na zijn dood (2000) werd het ‘Museo Guatelli’ omgezet in een ‘Fondazione’, met financiële
steun van overheid en particulieren. Op de website is van alles
te vinden: de collectie zelf, het educatieve programma en boeken en tijdschriften.
Bij Guatelli ging het, toen hij begon, waarschijnlijk om een verzamelstoornis: dwangmatig van alles verzamelen omdat hij nergens afstand van kon doen. In zijn geval heeft zich dat min of
.

meer toevallig ontwikkeld tot
een collectie die onder een
grote algemene noemer kon
vallen. Maar de meeste particuliere verzamelaars doen het op
bescheiden schaal en uit interesse voor een specifiek soort
objecten. Daarvan willen zij
dan alles hebben. Maar dat
blijkt vaak een valkuil, want de
grenzen van ‘alles’ blijken elastisch. Iemand die alle Arendsoogboeken heeft gaat bijvoorFoto: Nico
beeld op zoek naar de twee ‘onvindbare’ Italiaanse
Koek
vertalingen. De meeste musea hanteren tegenwoordig een verzamelbeleid in nationale context, dat hand in hand gaat met een
verantwoorde afstotingsrichtlijn.
Hoe leuk particuliere verzamelingen kunnen zijn, is nu te zien
in ‘Museum Oud Alkemade’ in Oude Wetering onder de simpele titel ‘Verzamelingen’. Ik kom zelf uit het zeer naburige
Roelofarendsveen. In deze expositie loop ik als het ware door
mijn eigen jeugd. In de vitrines liggen plakboeken met suikerzakjes, lucifermerken en sigarenbandjes, zoals ik die thuis ook
nog bewaar. Postzegels verzamelen deden Veense jongens niet
zo, behalve als je een oom of tante had die missionaris was. Die
schreven dan brieven uit Afrika of Indonesië. Verder zijn er albums met speldjes en huiselijke collecties eierdopjes en vingerhoedjes. Veel mannen hebben modellen van brandweerauto’s
en autobussen verzameld, met Maarse en Kroon-bussen die
vroeger vanuit ‘de Veen’ naar Leiden reden. Er blijkt ook een
echtpaar in het dorp te zijn dat 10.000 ballpoints op planken in
de keuken heeft staan (!). Door twee kleinere collecties werd ik
in het bijzonder getroffen. In een vitrine staan tientallen kleine
houten klompjes, met het uithangbord van de kruidenierswinkel
van Ras Akerboom, die ook kippenvoer en klompen verkocht.
Het bord is een reuzenklomp, met de heldere tekst: “Even naar
Rasse, om klompen te passe(n)”. En dat deed mijn vader dan
ook geregeld. Ten slotte brengt een verzameling wijwaterbakjes
mij terug naar de jaren van een rijke Roomsche jeugd. Voor het
slapen gaan maakte je moeder een kruisje met wijwater op je
voorhoofd, voor een rustige nacht. Bij elke voorwerp hoort een
verhaal. Guatelli zei het al.
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Inzamelen voor het dierenasiel
Ruurd Kok
Het is alweer vele maanden – misschien wel meer dan een jaar? - geleden dat Fiep Kok met een paar vriendjes in de buurt langs de
deur ging om geld in te zamelen voor het Leidse dierenasiel. Ze hadden zelf ansichtkaarten en sleutelhangers gemaakt. Met de verkoop van de knutselwerkjes hebben ze een bedrag opgehaald van bijna 60 euro.
Dat vonden ze nog niet genoeg, dus werd het potje met geld zorgvuldig bewaard.
Van een vervolg kwam het echter niet, omdat de basisschoolleerlingen inmiddels brugklassers zijn en nu bijna geen vrije tijd meer hebben. Al die tijd stond het potje te wachten. Tot Fiep met vriendin Layla een middagje naar het asiel wilde gaan en ineens weer
aan het potje dacht. Bij het Dierentehuis Stevenshage waren ze erg blij met de donatie.
Fiep en Layla hebben bedacht dat het geld bestemd is voor aanschaf van medicijnen voor
zieke poezen. Het bedrag is symbolisch overhandigd aan de zwarte kater Frankie, die op
de foto helaas net z’n kont naar de camera draait. Met een ‘oorkonde voor een echte dierenvriend’ op zak gingen de meiden tevreden naar huis. Ze willen graag iedereen nogmaals hartelijk bedanken voor de donatie!

Foto: Ruurd Kok

Hout sprokkelen in de RHBuurt
Ton Staphorst
Als kleine jongen was ik altijd erg geïnteresseerd in spannende verhalen. Vaak ging
het om mensen die geen cent te makken hadden. Vader was de hele dag op pad om
hout te sprokkelen, want er moest natuurlijk hout zijn om het huis warm te stoken en
om te kunnen koken. Moeder was lief, maar zag er niet uit en er liepen altijd veel kinderen rond met ongewassen haren en een snottebel aan hun neus. Vooral het hout
sprokkelen en hakken hield mij bezig.
Jaren na dato loop ik door de Van Oldenbarneveltstraat. Wat schetst mijn verbazing:
een portiek vol met hout. Woont daar een houthakker? Wat is daar gaande? Zeker als
het thema van de Raadsheer ‘verzamelen/ontspullen’ is, moet ik er het mijne van weten. Een interview moest er komen! Mijn mederedactieleden hadden al gezegd dat ik
voor het houden van een interview de tijd moest nemen. Ik zou een heel verhaal voorgeschoteld krijgen. Over hout, maar ook over andere onderwerpen. Het leidend
thema: verzamelen/ontzamelen.
Vol verwachting bel ik aan bij Caroline van Venetiën, in de buurt beter bekend als
Pien. Ik herken haar als het baasje van Fien, de stippenhond. Fien is helaas vertrokken
naar de eeuwige jachtvelden. Een tweetal gewezen katers nemen de plaats van Fien in.
Onder het genot van een kop koffie en met de geur van versgemaakte zeep in mijn
neus, komt het gesprek over hout op gang.

Foto: J. v. Nieuwkoop

Pien woont sinds 1989 met haar man Max in de Van Oldenbarneveltstraat, eerst als huurder, later als eigenaar. Op een
koude winterdag viel de centrale verwarming plotseling uit. Het was erg koud maar er moest wel worden gestudeerd. De
enige mogelijkheid om het huis te verwarmen was op dat moment het aanschaffen van een kacheltje bij de kringloopwinkel
en hout te stoken in de kachel. Zo gezegd, zo gedaan. Dat was het begin van langdurig hout stoken.
Pien vertelt dat het stoken van hout in haar genen zit. Haar ouders stookten altijd hout en zij werkte hard mee om het huis
op temperatuur te krijgen en te houden. Met een speciaal kinderbijltje hielp zij haar vader bij het hakken van hout. De opgedane ervaring is niet verloren gegaan, sterker nog, komt van pas bij de passie van hout stoken.
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Iets over het sprokkelen van hout. Waar komt het hout vandaan? Eigenlijk van overal en nergens. De makkelijkste manier is
om door de buurt te struinen en je slag te slaan. Er is altijd wel ergens een verbouwing gaande en vaak zit er ongeverfd hout
in een container. Natuurlijk wordt er ook veel gesnoeid. Dan moet je opletten op busjes van hoveniers en aanhangwagens of
green bags langs de straat. En de Leidse Hout is een heel belangrijke bron. Vaak, na een forse storm, ligt de Hout bezaaid
met grote en kleine takken, maar soms ook wel stammen. Kortom, het hout ligt overal voor het oprapen. En met de verlangende blik van Pien haalt zelfs de meest norse hovenier hout van zijn wagen voor het goede doel.
Er is dus best wel hout in de buurt. Maar hoe krijg je dat thuis? Een groot deel van het transport gaat per fiets. Er zijn talloze
fietsen bezweken onder een zware last hout. Een enkele keer ligt er hout in een grote of moeilijk te transporteren hoeveelheid. Dan gaat er steevast een mail naar manlief Max in Den Haag met de simpele mededeling: hout! Max laat na een dergelijke melding onmiddellijk zijn pen vallen en scheurt met zijn Daf linea recta naar de plek waar de buit op transport ligt te
wachten. Voor de goede orde: het is natuurlijk heel simpel om hout thuis te laten bezorgen. Maar het is een sport om geen
hout te kopen.
Zo, het hout is er. Het ligt in hapklare brokken te drogen. Voor het zover is moet er wel veel worden geïnvesteerd. Het verzamelde hout moet worden gezaagd en gekliefd. Dat gebeurt doorgans op zondagmiddag op het binnenterrein van de LAGgarage. Zagen, waaronder een kettingzaag, worden tevoorschijn gehaald en Pien en Max hebben enige tijd geleden een hydraulische kliefmachine aangeschaft. Het bewerken van het hout tot hapklare brokken kost veel energie. Van tijd tot tijd
wordt een sterk neefje ingehuurd. Hij krijgt een prima uurloon en ook nog een maaltje versgebakken pannenkoeken. Wat
rest er na een zondagmiddag hout bewerken? Al het zaagsel, schaafsel en kliefsel wordt keurig bijeengeveegd en van het
terrein verwijderd. Het resultaat: een spic &span binnenterrein.
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

Hoe leuk het is om te verzamelen
Jeroen Hiemstra
Het woord ‘ontzamelen’ komt niet voor in mijn vocabulaire. Al van jongs
af aan verzamel ik spullen, eerst postzegels, suikerzakjes, sigarenbandjes
(hoe ik aan die verzameling kom weet ik eigenlijk niet meer, niemand in
mijn familie rookte er), Shell ruimtevaartmunten en voetbalmunten,
Panini voetbalplaatjes in 1974. Tegenwoordig autoliteratuur van specifieke automerken die voor mij interessant zijn, bakelieten radio’s van Philips, boeken over Japan en de tweede wereldoorlog, autobrochures van
Volvo maar ook andere merken pré 1970, om maar wat te noemen. Verder nog een aanzienlijke verzameling oude tweetakt Solexen en brommers, niet waardevol en binnenkort ook niet meer mee te rijden in de binnensteden vanwege de tweetakt-walmen, maar wegdoen kan ik niet over
mijn hart verkrijgen. Daarnaast een aantal klassieke auto’s en motoren,
waar ik waarschijnlijk nog een mensenleven extra voor nodig heb om alles te restaureren. Regelmatig worden mij ook dingen aangeboden waarFoto: Jeroen Hiemstra
van ik zeg: weggooien is zonde, dat bewaar ik liever om t.z.t. iemand anders een plezier mee te doen. Een paar jaar geleden een klassieke motorfiets van een model waar ik er al één van aan het restaureren was; toen ik het framenummer bekeek, zag ik dat dit één cijfer verschilde van de motor die ik al had. Ze waren dus achter elkaar gebouwd in de jaren ’70 in Japan. De eerste offroad motoren waarmee Parijs Dakar werd gereden en gewonnen! En onlangs een jaren ’60 brommer van een obscuur Zweeds merk dat met Volvo te
maken heeft; gaat in de opslag en komt wel een keer weer op de openbare weg (in Drenthe bijvoorbeeld, want hier in de Randstad
is dat een big no no over een paar jaar….).
Verkopen? Neen dank u. Veel te leuk om aan te sleutelen, hopelijk ooit samen met mijn zoons. De oudste wil op zijn 16 e verjaardag een schakelbrommer gaan rijden, scooters zijn suf, dus dat gaat de goede kant uit!
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Hoe fijn het is om te ontspullen
Anne Sanderink
Ik hou er niet van om veel spullen te hebben. Die behoefte heb ik nooit gehad. Het is me ook nooit aangereikt; we hadden het
vroeger niet breed thuis en de fraai daaraan gekoppelde waarde was "het goed hebben met elkaar en het goed zijn voor elkaar".
Soberheid als vanzelfsprekendheid. Ik hoef dus niet te ontspullen, want ik schaf niet veel spullen aan. Alle teveel aan spullen is
ballast. Wat ik niet nodig heb hoef ik niet te bezitten. En het grappige is dat dit geen keuze van me is waar ik bewust aan werk; dit
is hoe ik ben.
Spullen kunnen wel een sentimentele waarde hebben. Het gaat dan om herinneringen. Maar niet alles waar een mooie herinnering
aan gekoppeld is hoef ik te hebben of houden. Ik heb bijvoorbeeld gemerkt dat één klein voorwerp uit een nalatenschap van een
dierbare (een schaaltje, een foto, een paraplu) evenveel herinneringen kan dragen als meerdere en/of grotere voorwerpen.
Met verzamelen heb ik niets. Ik begrijp de behoefte om een verzameling compleet te krijgen en het fijne gevoel dat je hebt zodra
dat gelukt is. Ik heb bijvoorbeeld meermalen enthousiast meegeholpen met het completeren van de verzameling voetbalplaatjes
van mijn zoon. Maar wat moet je met hetgeen je verzameld hebt? Verzamelen is als het maken van een legpuzzel; je werkt toe
naar een doel en als het doel bereikt is ben je blij. Daarna kijk je ernaar en vraag je je af wat je er verder mee moet. Ik ontbeer
kennelijk de enorme passie die ik vaak bij verzamelaars zie. Mijn passies zijn niet gericht op bezit. En het leven met mate maakt
mij gelukkig.

Van een kind naar een Schleicher
Tippe Kok, Hogerbeetsstraat
Toen mijn vader tegen mij zei dat de volgende Raadsheer over verzamelen zou gaan, dacht ik ‘Ha, dat is leuk’. Als je aan mij vraagt
‘verzamel je iets?’ kan ik er niet omheen draaien, ik verzamel namelijk Schleich, het meest Schleich-paarden. Veel mensen zullen
dan denken aan die speelgoedbeestjes die je bij de Intertoys kan
kopen. Wat zou een ‘puber’ van 13 daar nou mee moeten?
Als klein kind heb ik er veel mee gespeeld samen met mijn zusje.
Heel de serre stond er vol mee. Zelf knutselden we stallen en een
keer per week werd heel de boerderij dan weer omgebouwd. Nu
wonen er in de serre een hamster en twee muizen en staat er een
kast en een plant. Al het Schleich is weg, niet verkocht of bij het vuilnis gezet, alleen verplaatst. Verplaatst naar mijn kamer, net als
de functie, van speelgoed naar een hobby, net als ik, van een kind naar een Schleicher.
Ik blijf het een raar woord vinden ‘Schleicher’, maar zo worden de
mensen genoemd die Schleich sparen. Nu denk je misschien ‘Oké
leuk, je hebt dus allemaal speelgoeddiertjes op je kamer staan.’ Maar
het is meer dan dat, behalve dat de speelgoeddiertjes – zo noem ik ze
zelf liever niet – op de planken stof staan te vangen doe ik er nog
veel meer mee.
Als
ik
een
diertje
dubbel
heb of op Marktplaats heb gekocht en hij erg beschadigd is (wat we
dan een ‘body’ noemen) ga ik ze overschilderen. Zo realistisch mogelijk in een nieuwe kleur, dat heet repainten. Dat is echter niet het
enige wat je met een ‘body’ kan doen, je kan ze ook nog ‘custen’.
Dan verander je de houding van een paard, dat doe je met speciale
klei: Apoxie. Je maakt je eigen originele figuur. Op de paarden kan je ook tuig maken, met leer, vilt, speciale lijm en veel verschillende tangetjes. Daar maak je zadels, hoofdstellen of dekens mee en nog veel meer. Je hebt veel geduld hiervoor nodig, het is erg
priegelwerk. Zelf maak ik niet zoveel tuig, dat is niet mijn passie, repainten vind ik veel leuker, maar het allerleukste vind ik foto’s
maken.

10

De RAADSHEER nr. 1 – April 2019

VERZAMELEN EN ONTSPULLEN
Mijn vader grapt wel eens dat als zijn carrière als schrijver zou mislukken, hij wel een Schleich-fotograaf zou worden. Vroeger
toen ik nog geen eigen camera had, maakte ik de foto’s met de zijne. Sommige
paarden hebben al een wereldreis gemaakt, ik ga niet op vakantie zonder leuke
modellen mee te nemen, ik ga niet in de duinen wandelen zonder een Schleichdiertje mee te nemen. Vaak maak ik honderd foto’s waar ik uiteindelijk maar
drie of vier goeie uithaal. Ik plaats mijn foto’s op Instagram (@tip_ko.schleichproducts). Ik bewerk mijn foto’s niet, het enige dat ik erin plaats is een watermerkje. Helaas zijn er soms mensen die andermans foto’s herplaatsen, met een
watermerkje heb je bewijs dat de foto van jou is.Op Instagram zijn er heel veel
accounts van andere Schleichers, een van die accounts is van Kiki
(@kiki.schleich), haar heb ik leren kennen via Instagram en ze is nu een hele
goede vriendin. Het was eigenlijk best wel een grappig verhaal, op mijn Instagram had ik een foto gepost van een paard waar ik op had gereden, Kiki had
daar op gereageerd, het bleek dat we samen op dezelfde manege reden. We hebben elkaar ontmoet op de manege en zijn toen een keer samen de stad in gegaan, nu spreken we regelmatig af, laatst hebben we
samen een meeting georganiseerd van allemaal Schleichers, we waren met z’n twintigen, het was een groot succes.
Sommige ‘pubers’ zeggen dat hun leven uit eten en slapen bestaat, dan bestaat dat van mij uit eten, slapen en Schleich. Vroeger
schaamde ik me er wel eens voor, maar nu ben ik er alleen maar trots op dat ik deel uit maak van een groep, die iets bijzonders
doet, iets creatiefs en artistieks.
PS: Als je nog een goed plekje zoekt voor je Schleich-diertjes … 😉

Tot welke angstige momenten een
verzameling kan leiden
Jenke Goudriaan, Warmonderweg
In mijn huis heb ik een bescheiden glasverzameling. Het zijn allemaal
stukken en stukjes die ik leuk vind en in de loop van 50 jaar heb verzameld.
In 2007 was ik op reis in Turkije, Syrië, Jordanië en Egypte met een
groepsreis van de SRC. Ik was vrij slecht ter been omdat ik vlak voor de
reis, naar later bleek, een middenvoetsbeentje gebroken had.
Strompelend op de Romeinse zuilenstraat in Jerash (Jordanië) werden
mij door lokale mannetjes allerlei zogenaamde antieke bodemvondsten
aangeboden. Ons was gezegd daar niet op in te gaan omdat dit verboden
was. De hele groep was al weer uit het zicht verdwenen en ik liep nog altijd trekkebenend met die mannetjes achter mij aan. Zij bleven maar om
mij heen cirkelen. Eigenlijk om van ze af te zijn, kocht ik (na afdingen
natuurlijk) een glazen vaasje dat er heel oud uit zag en verstopte het onder mijn kleding, wat helemaal niet lukte omdat ik alleen maar een korte
broek en een T-shirt zonder mouwen aan had. En ja hoor ….. nog voordat ik de anderen, die inmiddels rustig in een cafeetje zaten, inhaalde, werd ik aangehouden door de politie, die mij vroeg of ik iets
van die mannetjes gekocht had.
Ontkennen had niet veel zin, gezien de enorme bobbel onder mijn T-shirt.
Dan maar zeggen dat ik er heel weinig voor betaald had na hun vraag daarover, zodat het niet echt oud kon zijn!! So far so good!
Bij de groep aangekomen was ik toch wel behoorlijk upset en heb het vaasje gauw verstopt in onze rugtas, terwijl ik in de verte zag
hoe de mannen werden aangehouden!
’s Middags gingen wij naar het Archeologisch museum in Amman en wie schetst mijn verbazing dat daar een vrijwel identiek
vaasje stond ….
Alle jaren daarna heb ik steeds gedacht dat het een ‘nepper’ was. Tot vorig jaar toen ik op de PAN in gesprek raakte met Mieke
Zilverberg en het vaasje ter sprake kwam. Zij vroeg om er een foto van op te sturen en ze mailde mij terug dat het heel goed uit de
derde tot vijfde eeuw na Christus kon zijn. Leuk! Eerlijkheidshalve, er stond wel bij dat ik ermee langs moest komen als ik het zeker wilde weten.
Ondanks de angstige momenten toch een verrassende ontknoping van een hachelijk avontuur!
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De briefwisseling uit begin 1900
Dies Griffioen, Van Oldenbarneveltstraat
Mijn oude vader gaf mij een paar jaar geleden een wat slordige bruine kartonnen doos vol met brieven, oude briefkaarten, ansichtenkaarten en een klein helder blauw glazen flesje. 'Dit hoort bij jou', zei hij.
Ik heb toen, nog druk met werk en zorg voor de kinderen, maar even vluchtig in de doos gekeken. En ontdekte dat het brieven en
kaarten waren die mijn grootvader en grootmoeder begin 1900 aan elkaar schreven. Na een korte poging er enig systeem in aan te
brengen borg ik de doos op, ver weg onderin een kast.
'Waarom schreven ze elkaar zo intensief en wat deed het flesje in de doos?' Nu pas heb ik tijd om naar deze kostbare verzameling
te kijken. Mijn grootmoeder heb ik niet gekend, evenmin als mijn grootvader. Toen mijn vader anderhalf was, stierf mijn grootmoeder aan TBC. 'Een kind te jong om de zwaarte van dit verlies te beseffen' zo staat op haar rouwkaart. Mijn grootvader stierf
toen ik tweeëneenhalf jaar was. Ik kan me maar één beeld van hem voor ogen halen.
Hoe kon de briefwisseling zolang bewaard blijven? De brieven moeten wel meer dan 100 jaar gekoesterd zijn en van hand tot hand
zijn gegaan. Eerst zal mijn grootmoeder de bijna dagelijkse brieven van mijn grootvader zorgvuldig hebben bewaard. En omgekeerd zal hij de hare hebben gekoesterd. Ze hadden een diepe liefde. Brieven maakten contact mogelijk in de tijden dat zij was opgenomen in de toentertijd nieuw ingerichte sanatoria of woonde in de bossen van Doorn. Na haar sterven zal iemand de brieven bij
elkaar hebben gevoegd. Of deed ze het zelf voor ze stierf? Wie bewaarde ze: haar man (oftewel mijn grootvader), haar zuster,
haar vader? En wie bewaarde het blauwe sputumflesje? Wie gaf het archief aan mijn vader? Ik zal het nooit te weten komen.
Het flesje bezorgt me rillingen – ja, ik weet wat het is om de diepe onzekerheid van een longziekte te voelen. Maar iemand zal ooit
de brieven moeten lezen en het verhaal ontdekken dat ze verbergen. Over hun dromen en hun grote liefde, over de toen nog niet te
winnen strijd tegen TBC, over hun moed om toch te trouwen. En misschien wel gewoon over het dagelijkse leven, ver van elkaar,
maar diep verbonden. Al jaren verzamel ik moed ervoor en eens zal het ervan moeten komen.

De opruimcoach.
Interview met Christine Oort
Annet van der Velden
Op een regenachtige zondagmiddag interview ik Christine Oort
in haar huis in de Van Oldenbarneveltstraat. Ik kom binnen in
een totaal opgeruimd huis. We gaan zitten aan de lege tafel met
uitzicht op de tuin. Nergens zijn stapels te zien. 7 jaar geleden
heeft ze een opleiding tot huishoudcoach gedaan. Die opleiding
vond ze heel leuk. Haar hele leven was ze al bezig met opruimen en alleen de spullen om je heen verzamelen die je nodig
hebt. Met 4 kinderen had ze een druk gezin. Toch lukte het haar
om een opgeruimd leven te hebben.
Hoewel ze heeft genoten van de Netflix serie van Marie Kondo,
een Japanse opruimcoach, ziet ze wel bezwaren aan haar methode. Haar belangrijkste bezwaar is dat het opruimproces met
deze methode veel te lang duurt. Het kost veel te veel tijd als je
van ieder artikel apart afscheid moet nemen. Het ontspullen van
je huis duurt dan misschien wel een half jaar. Dat schiet natuurlijk niet op.
Tips?:
-Volgens Christine moet je klein beginnen. Pak een la of kastje
dat je veel gebruikt en ruim de inhoud op. Gooi weg wat je niet
meer nodig hebt.
- Maak al je huisgenoten verantwoordelijk voor hun eigen spullen. Je kan met kleine kinderen beginnen door ze eigen haken,
dozen etc. te geven voor hun eigen spullen en sleutels.
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- Als je een cadeau krijgt is het van jou. Je mag er dus mee
doen wat je wilt. Christine laat een souvenir zien dat ze kreeg
van haar zoon. Haar kinderen hebben de gewoonte een vreselijk
souvenir mee te nemen voor hun ouders. Het mag een maand in
huis staan, daarna gooit ze het weg. De kinderen weten dat.
Zelfs als ze het niet zouden weten is het nog het recht van de eigenaar te doen met cadeaus wat je wilt.
- Als je opruimt mag je jezelf daarna belonen. Niet door nieuwe
spullen te kopen, maar door bijvoorbeeld een half uur te lezen
met een kop koffie of thee als je dat leuk vindt.
- Doe alle klusjes die 5 minuten kosten direct. Dus bijvoorbeeld
het schoonmaken van je ijskast. Als je dat regelmatig doet, kost
het je niet meer dan 5 minuten werk. Dus doe het gelijk.
- ‘Ik heb geen tijd’ is onzin. Tijd is een rekbaar begrip en geen
excuus om iets niet te doen.
15 jaar geleden heeft ze alle boeken, die ze verzameld had, gegeven aan een boekverzamelaar. Voor haar geen ‘kijk ons eens
boeken hebben’ verzameling meer.
Ik denk aan mijn huis en onze plannen om te verhuizen in eigen
huis. Wat een werk staat ons nog te wachten. Ik ben meer dan
ooit overtuigd: doe weg wat je niet nodig hebt.
Dank je wel, Christine!
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De gezelligste manier van ontspullen
Ruurd Kok
Het is ongetwijfeld de meest leuke en gezellige manier om van je bruikbare oude spullen af te komen: de vrijmarkt op Koningsdag.
De buurtvrijmarkt bij het Rozenpleintje is weliswaar heel gezellig voor de ouders, maar de afzetmarkt is niet bijzonder groot. De
kans is bovendien groot dat het speelgoed gewoon een paar huizen doorschuift en je dus met evenveel spullen weer naar huis
gaat. Toch is het voor beginnende verkopertjes een prima plek en niet alleen omdat het om de hoek is.
Behalve gezellig en dichtbij is de buurtvrijmarkt ook
nog eens buitengewoon leerzaam voor jonge verkopers. Dat begint al met de vraag wat een goede prijs is
voor die oude puzzels en prentenboeken. Ze leren dat
ze moeite moeten doen voor het verkopen van hun
spullen: leuk presenteren, koopwaar aanprijzen en
vooral vriendelijk lachen naar potentiële kopers. Spelenderwijs leren ze ook nog eens met geld omgaan. De
eerste keer was het voor onze dochters al een hele opgave om de juiste muntjes uit het geldbakje te vissen
voor het teruggeven van het ingefluisterde bedrag; later Foto: Ruurd Kok
moesten ze het wisselgeld zelf zien uit te rekenen. Het
jaar dat ze amper iets verkochten, behalve de cakejes, besloten we het de volgende keer anders te gaan doen. Een jaar later zaten
we dus voor het eerst op de vrijmarkt in Leiden, op de Papengracht.
Vrijmarkt in de stad is van een andere orde. Staat er als je aankomt nog een auto op je plekje, dan wordt die gewoon weggetakeld.
De eerste koopjesjagers verschijnen al wanneer je de spullen nog aan het uitladen bent. Dat blijft toch het allerleukste: om te zien
wie langs jouw kleedje schuifelen en vooral wie er blij worden van aankoop van jouw spullen. De heer die alle kraampjes afstruint
op zoek naar muziekinstrumenten. De dame die een loepje uit haar kleding vist om de merkjes op het oude verzilverde bestek aan
een nader onderzoek te onderwerpen, terwijl een studente in pyjama het tafereel gapend gadeslaat vanaf haar vensterbank op één
hoog. De studenten die een hele serie huilende zigeunertjes en zigeunerinnetjes kopen voor in hun fusie. Het blijft verrassend te
zien welke spullen met wie meegaan. De dinosaurus-speeltjes die een nieuw thuis vinden bij een medewerker van Naturalis. De
onverkoopbaar geachte Havanck-pockets die mee gaan met een student, nadat hij op een briefje uit de portemonnee van zijn
vriendin heeft gecheckt welke delen uit de serie nog ontbreken in zijn verzameling.
Ervaring leert dat een gevarieerd aanbod de meeste kijkers trekt en dus ook kopers. Mensen lopen snel voorbij aan een kraam met
alleen maar kleding of stripboeken. Er moet wat te kijken zijn, wat te snuffelen: een paar kistjes boeken, een doosje met ‘uitzoeken’, een rek vol kleding en natuurlijk een paar collectors items. Dit vraagt een serieuze voorbereiding. Kamers moeten worden
opgeruimd, speelgoed moet uitgezocht en kledingkasten nagekeken. Overal en nergens blijkt koopwaar te liggen: van ongebruikte
vaasjes en tuinkaarsen in het tuinschuurtje, tot ongelezen boeken in de boekenkast. De collectors items kwamen afgelopen jaar
van de straat. Bij het vuilnis vond ik een houten frisdrankkratje en een oude brandweerhelm. Die waren binnen no-time verkocht.
Wat je voor zoiets kan vragen? Wat iemand ervoor wil betalen en dat was in beide gevallen meer dan ik ervoor in gedachten had.
Het fijne van de vrijmarkt in de stad is ook dat aan het eind van de dag alle niet verkochte spullen kunnen worden afgegeven bij
een vrachtwagen van Kringloopbedrijf Het Warenhuis. Nu begrijp ik dat niet iedereen zin heeft de hele Koningsdag achter een
kleedje te gaan zitten. Of dat je geen kinderen hebt op wiens naam je een vergunning kunt aanvragen (want het blijft een kindervrijmarkt natuurlijk). Die mensen wil ik vragen de spullen te bewaren voor de jongens en meisjes uit de buurt die op Koningsdag
een extra zakcentje willen verdienen. Ik ken er in ieder geval twee. Ze komen de spullen met alle plezier ophalen. Meest handig
– vinden ook de ouders van die meisjes – als de spullen tot die tijd nog even bewaard kunnen worden. Het is maar voor een paar
weken.
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Ontspullen volgens de methode van
Marie Kondo:
interview met Hester van Nouhuijs
Hans Rohlof
Op een stormachtige winteravond kwam uw redacteur in het gezellige huis van Hester van Nouhuijs aan de Van Slingelandtlaan
aan de mooie Braziliaanse tafel zitten om haar te interviewen
over haar opruim- en ontspulactiviteiten van het afgelopen jaar.
Hoe ben je ermee begonnen?
Eigenlijk heb ik er nooit over nagedacht. Van nature was ik een
verzamelaar, en ik hechtte mij aan objecten. We hebben hier met
vier kinderen gewoond. Op een gegeven moment kwam daar de
boedel van mijn moeder en mijn tante Lot bij. Die stond eerst in
de opslag. Maar daar vonden ze het geen goed idee om alles in
de opslag te houden: dan blijft het vaak jarenlang zitten. Toen
hebben we alles hier gehaald. Alles hier in huis was vijf keer zo
vol als nu.
Vond je je huis vol?
Spullen waar je in leeft, zie je niet. Ik vond het wel erg rommelig. De kinderen vonden het niet rommelig maar wel vol. Uiteindelijk werden er wel spullen van ons in de oogkliniek gezet waar
ik en mijn man werken. Maar die spullen kwamen soms ook
weer terug.
Hoe ben je toen begonnen met opruimen?
Ik las van Marie Kondo, de Japanse opruimmevrouw. Die heeft
een vrij gestructureerd schema hoe je begint (zie illustratie). Ik
begon met de T-shirts: die staan linksboven in het schema.
Je pakt al je kookboeken en kijkt of je er blij van wordt. Als je er
niet blij van wordt doe je ze weg. Als je überhaupt niet blij wordt
van koken, doe je ze allemaal weg.
Je gaat ook je andere boeken wegdoen, waar je niet meer blij van
wordt. Typisch is dat je meestal merkt dat je je echt mooie boeken al niet meer hebt: die heb je uitgeleend.
Je gaat alles per item opzoeken. Je merkt dan bijvoorbeeld zes
nagelschaartjes te hebben. En knutselspullen: die kom je overal tegen. Nu zitten ze allemaal op één plek en zijn er veel minder.
Ook heb je veel zaken die de kinderen ooit gebruikt hebben, maar die zijn inmiddels groot geworden en gebruiken die spullen niet
meer. En als er ooit kleinkinderen zouden komen, dan koop je weer wat nieuwe kleurpotloden.
Jassen is ook zo iets. Wanneer gooi je immers een jas weg: dat doe je nooit. Maar de meeste jassen gebruik je nooit meer. Dus die
gaan allemaal naar de kringloop. In een jaar moet je door al je spullen heen, en dan kom je alles in huis wel tegen. Ik heb wel vijf
vuilniszakken met kleren weggedaan. Er zijn wel twijfelgevallen maar die stapels worden steeds minder.
Is er wel eens iets weggedaan waar je achteraf spijt van hebt?
Ja, de reserve-skibroek van mijn man is weg gegooid, en die hadden we toch op een bepaald moment nodig. Ook is er een oplaadsnoertje van een apparaat weg gedaan zodat we dat apparaat niet meer konden opladen. Maar dat zijn eigenlijk de twee enige zaken. Er is trouwens nog veel overgebleven hoor, zoals allerlei kunstobjecten en glas van mijn moeder. Daar moet ik nog een keer
doorheen.
Heb je nu een referentiepunt voor je spullen, zodat je niet meer in huis neemt?
Nou, zo zou ik dat niet willen zeggen. Wel ben ik anders naar spullen gaan kijken. Ik vind ook dat er teveel spullen zijn. Ik denk
ook dat een aanschaf iets anders in huis moet vervangen, en dan neem je ook minder in huis. Het is zoiets als bij andere mensen die
een boek wegdoen, als ze een boek kopen.
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Ben je nu klaar met ontspullen?
Neen, het venijn zit in de staart. Ik moet nog door de fotoboeken heen, en de echte memorabilia, en ook de prijzen, die we overigens niet veel hebben. Maar eigenlijk wil ik nog een keer door alles heen. De foto’s wil ik in één kast hebben. Zoals die van de
eerste dagen van het leven van de kinderen.
Denk je ook aan digitaliseren?
Neen, de fotoboeken wil ik toch liever houden. Ook wil ik niet alle boeken in een e-reader hebben. Ik heb een e-reader, maar lees
toch het liefst boeken op papier. Ik heb wel dat als ik een boek niet goed vind, ik het weggeef, en dan hoop dat die ander er wel van
geniet. Of ik leg ze in de wachtkamer. Er waren ook veel puzzels in huis die verdwenen zijn. De kinderen hebben daar nooit bezwaren tegen gemaakt. Ze vonden wel dat er teveel spullen van hun oma in hun kamers stond.
Tot slot?
Natuurlijk hoeft ook niet alles weg. Als je de dingen fijn vindt, dan mogen ze allemaal blijven. Je zet al die objecten bij elkaar, en
dan besluit je op een gegeven moment welke spullen hun tijd hebben gehad. Er zijn natuurlijk ook wel dingen die een emotionele
lading hebben, en die toch weggaan, maar je kunt daar een foto van maken om er een herinnering aan te hebben. Dat blijft je een
goed gevoel geven: het is er nog, maar het neemt geen ruimte in huis meer in.

Ontspullen van jassen
Annet van der Velden
Ons huis slibt dicht, langzaam raakt ieder horizontaal vlak vol met dingen. De kinderen de deur uit, tijd om te ontspullen. Er moet
iets gebeuren. Maar ja, ik hou van verzamelen en niet van weggooien, hoe ga ik met een goed gevoel naar een leger en overzichtelijker huis? Geïnspireerd door de opruimgoeroe Marie Kondo besluit ik te beginnen met alle jassen. Uit het hele huis verzamel ik
jassen. Ik zoek in kasten, de kapstok, de kinderkamers, op zolder en gooi alles op een hoop. Totaal tel ik 52 jassen!! Hele kleine
kinderjassen, grote regenjassen, winterjassen, zomerjassen, jassen die totaal uit de mode zijn en best leuke jassen. Samen met mijn
jongste dochter bekijk ik elke jas en bedenk ik of de jas mag blijven of weg gaat. Ik zoek de jassen uit die we gebruiken. Jassen die
langer dan een jaar niet gedragen zijn gaan weg. Kapotte jassen gaan in de kledingbak bij Albert Heijn. Volgens Marie Kondo moet
ik ieder artikel wat ik niet meer wil houden, bedanken. Ik bedank iedere jas afzonderlijk voor de trouwe dienst. Nu heb ik nog 39
jassen over. Wat nu? Bij de buren leen ik een groot, stevig kledingrek en om te beginnen laat ik de buurkinderen kiezen uit de kinderjassen. De 36 jassen die overblijven hang ik op.
We houden een kerstdiner voor onze kinderen en hun (studenten)huisgenoten; er komen 33 mensen. Als na het voorgerecht iedereen opstaat, wijs ik ze op het kledingrek en vraag ik of iedereen wil kijken en er als hij of zij iets leuks ziet het wil meenemen. Er
ontstaat een levendige handel in jassen. Eerst zoeken de meisjes uit Delft en Rotterdam in de vrouwenjassen, gevolgd door de huisgenotes van onze dochter uit Groningen. Uiteindelijk gaan zelfs de jongens uit Amsterdam kijken en ook zij nemen jassen mee. Ik
zie meisjes en jongens heel blij zijn met oude jassen, het maakt mij ook blij. De jassen liggen overal op de grond, op de bank, in de
hoek van een kamer. Pas als de volgende dag iedereen weg is en alles is opgeruimd, kan ik de balans opmaken. Er hangen weer 9
jassen aan het rek. De overgebleven jassen gaan weer door mijn handen. Ik neem van elke jas afscheid en stop ze in 2 grote tassen.
De tassen gooi ik ook in de kledingbak. Ik kijk tevreden naar een halfgevulde kapstok. De volgende stap zijn de T-shirts…..

‘Je hebt daar toch zeker?’
(Nicolien Koning)
Jac Peeters, Johan de Wittstraat
Zo'n 14 jaar geleden schreef ik al een stukje in de Raadsheer over mijn verzameling oude bandrecorders onder de titel: 'Verzamelen
is geschiedschrijven'.
Nu er weer een themanummer over verzamelen verschijnt vroeg men mij om deze verzameling nog eens aan een kritische beschouwing te onderwerpen. Tenminste zo heb ik de vraag maar geïnterpreteerd.
Welnu, mijn verzameling staat er nog puik bij en ik durf wel te zeggen dat ik dit naoorlogs Nederlands industrieel erfgoed als een
goed huisvader beheer. Het gaat om taperecorders die tussen 1950 en 1960 door een tiental Nederlandse bedrijfjes in beperkte oplagen werden geproduceerd. Zes van die bedrijfjes stonden in Den Haag, twee in Amsterdam, één in Apeldoorn en één in Muiden.

De RAADSHEER nr. 1 – April 2019

15

VERZAMELEN EN ONTSPULLEN
Om duidelijk te zijn: de voormalige gloeilampenfabriek in het zuiden van ons land is in mijn verzameling niet vertegenwoordigd;
simpelweg omdat een verzamelaar houdt van exclusiviteit. Het merk Philips was te gewoontjes en allesoverheersend!
In mijn geval gaat het om merken als Sonora,
Asterion, Sacofoon, Echo, Gitz, Petrovox, Devotone, Timbra, EAMI en Stolz. Het bekendste merk was Amroh/Handysound.
Gaandeweg is deze verzameling bandrecorders verweven geraakt met een andere collectie, namelijk van stemmen van werkelijke personen die in Het Bureau van J.J. Voskuil model hebben gestaan voor de romanfiguren. De
stemmen van die personen zijn op de bandrecorders te beluisteren. Te denken valt aan P.J.
Meertens (Anton Beerta), Lousje Voskuil (Nicolien Koning), Jaap Baarspul (Bart Asjes),
Maartje Draak (Kaatje Kater) en Dick Blok
(Jaap Balk).
Wat was destijds de drijfveer achter het verzamelen?
Van jongs af aan had ik apparaten van genoemde gloeilampenfabriek als gereedschap gebruikt: om klankbeelden en hoorspelen te
maken en om gesproken boeken te beluisteren. Halverwege de jaren '80 waren ze ineens uit de reguliere handel verdwenen.
Vanaf dat moment moest het erfgoed van de ondergang gered worden en werd het een sport om de meest onwaarschijnlijke modellen van zolders en schuurtjes naar Leiden te slepen en te (laten) restaureren.
Wat leverde de verzamelkoorts mij op?
- Ik bracht spullen bij elkaar die niemand anders heeft.
- Ik leerde iets over het reilen en zeilen van de naoorlogse wederopbouw van Nederland.
- Ik kwam leuke en rare mensen tegen op ruilbeurzen.
- Ik leerde zoeken naar gegevens en documenten in archieven die in de jaren ‘90 van de vorige eeuw nog niet digitaal toegankelijk
waren.
- Ik raakte een beetje bekend met de omgeving van een van Nederlands grootste naoorlogse schrijvers.
- Ik kreeg de bandrecorder in handen, waarmee Han (J.J.) Voskuil in 1960 het land doorreisde om volksverhalen op te nemen.
- Ik tel al deze verworvenheden en kijk nu minzaam hierop terug...
Noot: De uitspraak van Nicolien Koning komt uit J.J. Voskuil, Het Bureau I, blz. 311.

Tips om te ontspullen
Pak spullen die je een jaar niet hebt gebruikt in dozen. Zet de dozen 5 jaar in opslag. Open ze na deze 5 jaar en wees verrast over de
hoeveelheid spullen die je niet hebt gemist. Neem afscheid van deze spullen
Breng de spullen die je niet (meer) gebruikt naar een kringloopwinkel (bijv. SOEK Endegeesterstraatweg 1A Oegstgeest of Het
Warenhuis Willem Barentszstraat 12 Leiden, etc), de weggeefwinkel (Middelstegracht 36 Leiden), de boekenzolder (Admiraal
Banckertweg 21 Leiden) of zet het op Marktplaats
Plant een tuinplant uit je tuin over naar het nieuwe groenperkje bij KDV De Krullevaar
Verhuis, liefst naar een wat kleinere woning
Zet spullen die je niet meer gebruikt in een mand bij je voordeur. Laat elke bezoeker iets uitzoeken om mee te nemen
Vraag je bij elk boek of tijdschrift dat je gelezen hebt af of je het ooit zal herlezen. Als je denkt dat je het niet zal herlezen geef het
dan aan iemand anders door. Geef ook boeken weg die je gekregen maar het jaar erna niet gelezen hebt. Maak gebruik van de
Buurtbieb
Als je moeite hebt van iets afscheid te nemen, maak er dan een foto van ter herinnering
Ontspul elke maand een ruimte in je huis
Kinderen willen soms geen afscheid nemen van speelgoed waar ze al jaren niet meer mee gespeeld hebben. Als ze de spulletjes

16

De RAADSHEER nr. 1 – April 2019

VERZAMELEN EN ONTSPULLEN
mogen verkopen op de vrijmarkt en (een deel van) de opbrengst mogen houden, verdwijnen de bezwaren als sneeuw voor de zon.
Ook speelgoed naar de kringloopwinkel brengen met als beloning dat ze daar weer iets mogen uitzoeken kan erg goed werken
Vraag je bij elke aankoop af of je het echt nodig hebt
Overvolle boekenkasten: vraag vrienden als ze op bezoek komen een boek uit te zoeken
Geen zin om spullen naar de kringgloop te brengen, biedt ze dan aan via www.gratisaftehalen.nl
Last van overvolle keukenkastjes: organiseer je eigen variant op de aloude tupperware-party
Bloembollen uitgebloeid: breng ze naar het bloembollenasiel aan de Rhijnhofweg 13 in Oegstgeest

Wat doen we met onze verzamelingen?
Hans Rohlof
Het Chinese hoekje
Van onze reizen naar China hebben we wat Chinese
beelden en objecten meegenomen, die we niet als verzameling beschouwen, maar die wel een geheel vormen.
Het Mexicaanse hoekje
Een paar Mexicaanse
beelden bij elkaar: allemaal giften! Ga je die
wegdoen?
Fotoboeken van mijn ouders
Een hele stapel fotoboeken, met soms foto’s van vóór de oorlog.
Moet je die digitaliseren, of toch maar bewaren?
Wie geeft daar het antwoord op?

Verzamelen is LEUK!
Mart Hiemstra, Fagelstraat
Ik ben Mart Hiemstra, 7 jaar oud, en woon samen met mijn broers Jan en
Tom in de Fagelstraat, Vroeger verzamelde ik Pokemon kaarten, daar doe ik
nu niet zo heel veel meer mee. Wat ik nog steeds verzamel zijn Cars Auto’s.
Die vind ik heel leuk omdat je ermee kan racen, de wielen draaien goed en ze
gaan heel hard, net als in de Cars tekenfilms. Ook zijn er heel veel verschillende auto’s, ik heb er nu 388, ben aan het sparen voor nog 12 auto’s zodat ik
er 400 heb!
Mijn papa kocht de eerste Cars modellen voor Jan, maar die is nu 15 jaar en
wil alleen maar gamen, die speelt hier niet meer mee. Tom ook niet meer, alhoewel hij wel nieuwe auto’s voor mij zoekt samen met papa! Ik heb ook
veel auto’s in mijn schoen gekregen van Sinterklaas, en een aantal hele speciale op pakjesavond. Bijvoorbeeld Lightning McQueen die zijn tong uitsteekt, die is wel VIJFTIG euro waard en daar ga ik natuurlijk niet mee racen, die staat in de kast! Zelfs onder de kerstboom heb ik mooie, heel speciale Cars modellen gekregen, coole auto’s die uit Amerika komen en hier niet te koop zijn. Bijvoorbeeld een ‘Merry Christmas Takel’, die laat ik in het doosje zitten! Er zijn wel 700 of 800 verschillende Disney Cars auto’s, de mooiste en meest zeldzame die kan
je vinden in Amerika of Japan en China. Dus ik vraag vaak aan mensen of ze voor mij Cars auto’s willen meenemen, of ik zoek er
zelf naar als ik op vakantie ben! Ik ga door met sparen tot ik ze allemaal heb gevonden, dat is super leuk!
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Hoe mijn moeder mijn vaders leven
redde
Martine Voskuil, Van Oldenbarneveltstraat
Mijn vader woont in Haarlem, maar is iedere maandag bij ons in de buurt. Samen met mijn moeder zorgt hij dan voor onze kinderen. Hij is
een groot fan van onze buurtbieb. Inmiddels is er een levendige uitwisseling ontstaan met het Haarlemse boekencircuit, omdat hij zelf ook
zo’n kastje in de tuin heeft staan.
Hij ademt niet
Op de dag dat zijn leven aan een zijden draadje hing, was mijn
vader thuis. Hij stond bij de keukentafel, zei: “O” en zakte in
elkaar. Mijn moeder zag gelijk dat het niet goed was. Gelukkig
had ze een reanimatiecursus gevolgd, dus ze wist precies wat
haar te doen stond. Eerst 112 bellen. “Nee, hij ademt niet.” En
tegelijkertijd de hartmassage starten. Dat voelde heel anders
dan op de poppen van de cursus. En het was zwaar. Mijn moeder is 74 en het is zwaarder om als vrouw een man te reanimeren dan andersom. Maar bovenal: ze wist natuurlijk dat dit een
heel spannende situatie was – als ze niks zou doen, zou mijn
vader doodgaan. En ook mét hartmassage was het de vraag of
hij het zou halen.
Want hoewel het reanimeren heet – hiermee krijg je het hart
niet aan de praat. Je zorgt er voor dat de hersenen doorbloed
worden, waardoor ze zuurstof krijgen. Aan voormalig Ajaxvoetballer Nouri kun je zien wat de gevolgen zijn als dit niet
gebeurt. Om het hart weer aan het kloppen te krijgen, heb je
een AED nodig, die het hart een schok geeft. Het is belangrijk
Foto: Ouders Martine Voskuil
dat die schok snel gegeven wordt, liefst binnen 6 minuten. Iedere minuut nemen de overlevingskansen met 10% af.
Bij mijn ouders is er geen AED in de buurt, dus mijn moeder móet doorgaan met de hartmassage. “Ik hou het niet meer vol,” zegt ze. “Kom
op, doorgaan,” zegt de 112-centralist. En dat doet ze, 8 minuten lang. Dan komt de ambulance, die het hart van mijn vader met een schok van
hun AED weer aan de gang krijgt. Op weg naar het ziekenhuis belt mijn moeder mijn broer en mij. Gek genoeg dringt het gebeuren niet helemaal tot me door, ik kan me niet gelijk losmaken van mijn eigen situatie. Onze kinderen hebben vriendjes op bezoek en ik voel me verantwoordelijk voor alle kinderen. Ze zijn met zijn allen ergens in de buurt aan het spelen zonder telefoons en sleutels…. Nergens te vinden, dus
geef ik de sleutel af bij ons buurmeisje en rijd naar Haarlem.
Heb je geen spijt?
Daar vlieg ik mijn broer in zijn armen. Wat zijn we trots op onze moeder en enorm blij dat onze vader nog leeft. Even later wordt hij op een
bed, vergezeld van een monitor, binnengereden. Hij is bij kennis, al weet hij niets van wat er gebeurd is - hij heeft het natuurlijk ook niet bewust meegemaakt. Hij denkt steeds dat het wel meevalt. En hij vergeet telkens wat er gezegd is, zodat we twintig keer hetzelfde gesprek voeren. “Goh, dan zijn jullie zeker wel geschrokken?” En aan mijn moeder: “Heb je geen spijt?” Die verwarring hoort er bij, zegt de verpleegkundige, omdat zijn hersenen toch een tijd weinig zuurstof hebben gehad. Maar in de dagen erna trekt dit goed bij en daar zijn we onze moeder ook enorm dankbaar voor. Doordat zij zo kundig de hartmassage gegeven heeft, kan mijn vader na enige tijd weer alles wat hij daarvoor
ook deed.
Leren reanimeren
Wel heeft hij een levensverzekering gekregen in de vorm van een ICD, een soort ingebouwde AED. Daar vroeg mijn moeder al om in het
eerste gesprek met een arts, op de rand van mijn vaders ziekenhuisbed. “Want anders ga ik nooit meer rustig slapen.” Mijn ouders genieten
weer vol van hun actieve leven met schilderles, vrijwilligerswerk en kleinkinderen. Mijn vader geeft weer mediacursussen en schrijft een
boek over kunst. Ook heeft hij, net als mijn broer en ik, een reanimatiecursus gevolgd.
Daar leren we dat de meeste mensen thuis een hartstilstand krijgen. Dus je reanimeert meestal je eigen partner, familielid of buurtgenoot. Directe reanimatie door omstanders verdubbelt de overlevingskansen. Ik heb me geregistreerd als burgerhulpverlener, dus als iemand in onze
buurt een hartstilstand krijgt en 112 belt, word ik opgeroepen om hulp te verlenen tot de ambulance er is.
Allemaal voelen we ons geroepen om ons verhaal verder te vertellen. Vrienden en familieleden voelen zich geïnspireerd om zich nu toch echt
op te geven voor een reanimatiecursus. En ik schrijf een stukje voor de Raadsheer…
Als je op maandag een kwieke zeventiger naar ons boekenkastje ziet lopen, dan weet je dat hij aan zijn tweede leven begonnen is.
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Samen aan de slag
Ton Staphorst
Samen aan de Slag is een project van de gemeente om samen met inwoners te zorgen voor het onderhoud van de
buurt. Dit betekent dat straten en stoepen, groen en speelplekken in orde zijn en dat er voldoende afvalbakken
staan.
De gemeente haalt overbodig straatmeubilair, speeltoestellen en struiken weg. Zo ontstaat er ruimte voor initiatieven van
bewoners die hun buurt mooier willen maken.
Inwoners aan de slag
U kunt als inwoner bijvoorbeeld aan de slag met:
- geveltuintjes
- buurtmoestuin
- bloeiende mini-tuintjes rondom bomen
- zwerfvuilactie
- adopteren van een afvalbak die u
zelf moet legen
- wijkschouw om te kijken welke problemen er in een buurt spelen en
welke oplossingen er mogelijk zijn
Gaat u hiermee aan de slag? Bespreek
uw initiatief eerst met een onderhouds- en groencoach van de gemeente. Die kan u ondersteunen met
alle praktische zaken die komen kijken bij uw initiatief. Stuur een e-mail
met uw idee
naar aandeslag@leiden.nl of bel 14
071.
Bovenstaande tekst van de gemeente
heeft mij aan het denken gezet: hoe
kan het straatbeeld worden opge-

Foto: J. v. Nieuwkoop

leukt na het verdwijnen van de Leidse paaltjes?
Ik ga in mijn deel van de John de Wittstraat een enquête houden over het aankleden van de verkeersdrempel en het beplanten van boomspiegels.
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In Memoriam
Geertrui Marks-van Lakerveld
Rolien Paulus, Warmonderweg

Geertrui Marks-van Lakerveld

Op 10 januari jl. overleed op 71-jarige leeftijd oud-buurtgenote, vriendin en -voor
sommigen uit de buurt ook- oud-collega Geertrui Marks-van Lakerveld. Hoewel
Geertrui al lange tijd niet meer in de Raadsherenbuurt woont, was zij voor veel
(oudere) buurtgenoten een goede bekende. Geertrui maakte ook enkele jaren deel
uit van de redactie van de Raadsheer en daarnaast was ze actief in de werkgroep
Openluchttheater.
Geertrui en John kwamen in 1981 in de buurt wonen, aan de Johan de Wittstraat
23, met hun kinderen Geert-Jan, Daan en Vera.
Zij was in die tijd docent Nederlands aan het Veurs Lyceum in Leidschendam en
later was zij als conrector en lerares Nederlands verbonden aan het Stedelijk Gymnasium in Leiden. En aangezien zij over de grootste eettafel van de sectie Nederlands beschikte, vonden vergaderingen en etentjes vaak bij Geertrui plaats, avonden waaraan we als collega’s dierbare herinneringen hebben.
In 2002 verliet Geertrui het gymnasium om zich te kunnen wijden aan haar andere
talenten: schrijven (onder andere biografieën; in december jl. voltooide ze nog het
indringende levens- en vluchtverhaal van de Koerd Sabri, die na vele omzwervingen uiteindelijk in Leiden terecht kwam,) en vertalen uit het Frans.
In 2004 verhuisden Geertrui en John vanwege Johns werk voor vijf jaar naar
Straatsburg. Terug in Nederland volgde zij de vertalersvakschool in Amsterdam en
legde zich daarna toe op het vertalen van Franse literatuur, vaak ook samen met

buurtgenote Lia Tuytelaers.
Ondertussen waren Geertrui en John verhuisd naar hun nieuwe huis aan het Kort Galgewater in de Leidse binnenstad, een huis, zo
vertelde Geertrui mij ooit, waar ze al heel lang haar zinnen op had gezet: midden in de stad, alles bij de hand en met een minstens
zo grote tuin als die aan de Johan de Wittstraat.
Geertrui was een liefhebber van de schrijver Willem Elsschot en nog voor ik haar leerde kennen, kende ik haar al als intelligent
schrijfster van het klassieke Synthesedeeltje over Lijmen – Het been, een van zijn bekendere werken. Haar liefde voor Elsschot
verraadt haar karakter: een nuchtere ingetogenheid, gepaard aan een groot gevoel voor humor en fijnzinnige ironie.
In september 2017 werd bij Geertrui uitgezaaide kanker geconstateerd. Er is haar daarna meer tijd gegund dan ze aanvankelijk
dacht, en een groot deel van die tijd heeft ze nog intens kunnen genieten van haar gezin, dat inmiddels met acht kleinkinderen was
uitgebreid, van haar vrienden en van het leven.
Tijdens de afscheidsceremonie in Rhijnhof werden alle facetten van Geertruis persoonlijkheid treffend verwoord: erudiet, oertrouw
aan familie en vrienden, geestig, ruimdenkend, grondig in de aanpak van alles en vooral: ontzettend aardig en betrokken.

In Memoriam Ria van Alphen
Maarten Vrieze, Johan de Wittstraat
Op 3 maart is Ria van Alphen op 68 jarige leeftijd overleden. Zij woonde sinds 12 jaar met Daan Stijger in de Johan de Wittstraat
25. De laatste jaren werd de ernstige ziekte waaraan zij leed echter zodanig, dat zij opgenomen moest worden in een verzorgingshuis in Lisse, waar Daan haar dagelijks ging bezoeken.
Wij herinneren haar ons als een vrolijke en joviale vrouw die genoot van de tuin en van haar kleinkinderen.
Op haar rouwkaart een schets van het bankje bij de kleine plasvijver in de Leidse Hout. En ook: “Als leven lijden wordt, komt de
dood als een verlossing”.
Ons medeleven gaat uit naar buurtgenoot Daan en de familie.
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De Nieuwjaarsquiz van Nynke
Janny van Nieuwkoop
Het was lekker druk en heel gezellig tijdens de nieuwjaarsborrel op zondag 13 januari in het clubhuis van de tennisvereniging. Het
bestuur schonk bubbels en had gezorgd voor heel veel knabbels, kaasblokjes en gezonde snacks; dat ging er goed in, met name bij
sommige buurtgenootjes die er nog van moeten groeien.
Na het succes van vorig jaar presenteerde Nynke van de Heijden uit de Van Oldenbarneveltstraat weer een quiz met vragen, die op
de mobiele telefoon moesten worden beantwoord. Daar werd fanatiek aan meegedaan. Helaas heeft uw reporter niet onthouden wie
de meeste vragen goed had beantwoord. Maar hij of zij kreeg van voorzitter Roos Toxopeus een fraai ingepakte hyacinth. Die was
er ook voor alle volwassen medewerkers van de Raadsheer en de oud papiercontainer; de jongere vrijwilligers kregen een lekkere
plak chocola en iedereen een persoonlijk dankwoord.
Hier volgen de 18 vragen. Er moest gekozen worden uit 4 antwoorden. Het juiste antwoord is vet gedrukt. Zeg eens eerlijk: hoeveel
zou u er zelf goed beantwoord hebben? Kom volgend jaar ook, het is echt spannend!

1.

Hoe vaak is burgemeester Lenferink zijn burgemeestersketting kwijtgeraakt?
a) Nooit
b) 1x
c) 2x
d) 4x

2.

Hoe schrijf je de naam van deze bekende Leidenaar?
a) Jochem Meijer
b) Jochem Myjer
c) Jochem Meyer
d) Jochem Meier

3.

Wat zijn de ideeën voor de rotonde Wassenaarseweg-Rijnsburgerweg?
a) Een tunnel
b) Verboden voor bussen
c) Verkeerslichten
d) Eenrichtingverkeer

4.

Hoelang wordt de nieuwe schaatsbaan in Leiden?
a) 250 m
b) 400 m
c) 300 m
d) 333 m

5.

Wie is onze buurtdichter?
a) Nico Koek
b) Gerard Schelvis
c) Ruurd Kok
d) Luuk Aelvoet

6. Wat was het laatste thema van onze buurtkrant De Raadsheer?
a) Levensfasen
b) Burenruzie
c) Duurzaamheid
d) Saamhorigheid
7. Wat is de titel van het laatste boek van Jochem Myjer
a) dr Finney
b) de gorgels en het geheim van de gletsjer
c) de gorgels
d) dierendorpje
8. Op de hoek Rijsburgerweg/Adriaan Pauwstraat zit een fietsenwinkel. Wat zat daar vroeger?
a) Bloemenzaak Topbloem
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b) Restaurant Koetjes & Kalfjes
c) Fysiotherapeut De Klein
d) Sportwinkel Wout Bergers
9. Hoe is onze wijk qua leefbaarheid in verhouding tot de rest van de stad?
a) het laagst (7,5)
b) gemiddeld (7,9)
c) het hoogst (8,3)
d) bovengemiddeld (8,1)
10. Wat is een 'spekvrrreterrr'?
a) scheldwoord voor een Katwijker
b) scheldwoord voor een Noordwijker
c) langppootmug
d) iemand die het niet ras heeft
11. Hoeveel gratis haringen worden op 3 oktober uitgedeeld?
a) 20.000
b) 30.000
c) 15.000
d) 10.000
12. Hoe heet de polder waar o.a. UVS voetbalt?
a) Kikkerpoel
b) Paddenpoel
c) Paddenpolder
d) Kikkerpolder
13. Op welk landgoed in de omgeving woonde de medicus Herman Boerhaave in de zomer?
a) Oud Poelgeest
b) Elsgeest
c) Adegeest
d) Endegeest
14. Wat is een 'maandbrrroejerrr'?
a) broedse postduif
b) vrouw die vaak in verwachting is
c) kort bloeiende plant
d) vogel die op zij zit
15. Wie heeft een gat in roken? En heeft het Leidse wapen op z'n arm?
a) Jochem Myjer
b) Peter Labrujère
c) Armin van Buuren
d) Barry Badpak
16. Welk lichaamsdeel wilde Pieter van der Werff volgens de overlevering afstaan aan de Leidenaren?
a) arm
b) hoofd
c) been
d) hand
17. Wat is de schadelijke gemeente voor Leidenaren om naar toe te verhuizen?
a) Den Haag
b) Delft
c) Haarlem
d) Amsterdam
18. Leiden heeft de oudste universiteit van Nederland. In welk jaar werd die gesticht?
a) 1575
b) 1670
c) 1572
d) 1675
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Zwanenleed
Annet van der Velden en Ruurd Kok
Al maanden zwemt een zwaan alleen in de sloot langs de Van Slingelandtlaan. Soms zwemt zij, ik denk dat het een vrouwtje is, aan
het begin van de sloot, soms aan het eind. Ik zie regelmatig brood bij de zwaan. Er zijn vast meer buurtgenoten die zich haar lot
aantrekken. Maar brood voeren is dacht ik niet gezond voor zwanen en de snavel van de zwaan wordt steeds witter. Zwanen blijven
toch hun hele leven bij elkaar en ze leven toch in een roedel?
Ik besluit de bioloog uit de Leidse Hout te bellen. Brood voeren is inderdaad geen goed idee. Beter is watervogelkorrels te geven.
Ik bestel de korrels op internet.
De zwaan vindt ze heerlijk. Maar de bioloog vertelt ook dat een zwaan die alleen is dat vaak bewust is. Een zwaan stapt bijvoorbeeld uit zijn leefomgeving als hij of zij dood wil. Ik denk aan mijn hevig demente vader die, als hij niet wil eten, gevoerd wordt en
daarom niet dood gaat en ik besluit de zwaan niet meer te voeren. De zwaan zwemt alleen heen en weer in de sloot. Tot zich daar
deze week opeens een man bij voegt. De hele winter heeft ze alleen heen en weer in de sloot gezwommen, nu gaan ze opeens samen. Helaas niet voor lang. Mijn collega-redacteur is getuige van het vervolg; hier volgt zijn
relaas.
“Vrijdagmiddag 1 maart rijd ik met de auto over
de Van Slingelandtlaan en zie in het voorbijgaan
een zwaan met rode vlek op het witte verenkleed. Terwijl ik keer om terug te rijden is er al
een jongedame op de fiets gestopt. Het dier
heeft duidelijk een bebloede plek op z’n linkerflank. De dame fietst er dagelijks langs en hield
de eenzame zwaan ook al weken in de gaten, samen met haar man. Het dier dat ons vanuit de
sloot argwanend in de gaten houdt, is het kersverse vriendje. De fietsster weet zeker dat de
bloederige plek er ’s ochtends nog niet zat.
Ik bel de Dierenambulance en even later komt
die de hoek om rijden. Terwijl de medewerkers
aan de slootkant staan te overleggen, stopt een
auto waarvan de bestuurster vertelt dat de beesFoto: J.v. Nieuwkoop
ten hier ’s ochtends in de straat fietsers aan het
aanvallen waren.
Intussen is een speciale vangstok uit de ambulance gehaald en een soort dwangbuis om het dier straks in vast te binden. Maar
zwaanlief is niet van plan zich te laten vangen en zwemt met krachtige slagen heen en weer door de sloot. Met de verwonding, die
we nu duidelijk bij z’n linkerpoot kunnen zien, blijkt het dus wel mee te vallen. De zwaan heeft er op een gegeven moment genoeg
van en klautert de sloot uit aan de kant van de Leidse Hout. Met een buurtbewoonster probeer ik het beest tegen te houden, terwijl
de ambulancemedewerkers om de sloot heen lopen.
Met krachtige vleugelslagen rent het dier half vliegend weg van z’n belagers. Er volgt een wat vreemd schouwspel met een zwaan
in de hoofdrol, twee ambulancemensen als tegenspelers en een paar omstanders als figuranten. Uiteindelijk verdwijnt hij over het
grasveldje met de schommels en zoekt een goed heenkomen in de vijver, veilig buiten bereik van de mensen op de kant. Wat er ook
met het dier aan de hand is: hij heeft duidelijk nog voldoende kracht en energie. De mensen van de ambulance besluiten dan ook te
vertrekken. ‘Wij krijgen vanzelf weer bericht als het slechter gaat’, luidt hun nuchtere reactie.
De dagen erna zijn de zwanen niet meer in de sloot gezien.”
Kort daarna fiets ik weer langs de sloot langs de Van Slingelandtlaan. Geen zwaan te bekennen. Ik hoop dat het ze goed gaat. Er
zijn ongetwijfeld meer buurtgenoten die zich bekommeren om de zwaan. Bent u nou zo iemand, of ziet u de zwaan of de twee zwanen weer ergens, laat het dan aan de redactie van de Raadsheer weten. Misschien kunnen we dan een buurtfeuilleton over de zwaan
maken. Wordt vervolgd …
7 maart: Nagekomen bericht van Annet: “de zwaan is weer terug! Toen ik net thuiskwam zag ik de zwaan weer alleen in de sloot
langs de Leidse Hout.”
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Slim fietsen
Leo Huvers, Johan de Wittstraat
In het pand van Wout Bergers aan de Rijnsburgerweg is sinds mei 2018 een fietsenmaker gevestigd. Bij mijn eerste bezoek werd ik getroffen door de vriendelijkheid van de fietsenmaker en zijn overduidelijke passie voor de fiets. Ik bracht een
oude fiets ter reparatie waar flink wat aan moest gebeuren. Bij ophalen overviel
het bedrag me toch nog wel een beetje. Carlos, zo heet de fietsenmaker, keek mij
aan en zei met zijn vriendelijk-zangerige accent: ‘Als u van uw fiets houdt, is het
wel veel geld maar niet duur.’ Daar had ik niet van terug; ik waardeerde zijn oprechtheid.

Achter het zangerige accent van Carlos gaat een oer-Hollandse achternaam schuil:
van Rooij. Carlos is geboren in Colombia. Zijn vader is een Nederlandse handelaar, destijds in leer, zijn moeder een Colombiaanse. Na de scheiding van zijn
ouders kwam Carlos als 11-jarige naar Nederland, waar hij tot zijn 16e bij zijn oma
woonde. Hij leerde perfect Nederlands spreken. Het accent is erin geslopen toen
hij tussen zijn 16e en 18e bij zijn vader in Venezuela woonde.

Foto: Leo Huvers

Carlos volgt de huidige ontwikkelingen in Venezuela niet intensief. Onveilig was het er altijd al: ‘In Nederland kun je
overal zonder beperkingen naartoe, in Venezuela kan dat niet. Ook volwassenen zullen altijd familie op de hoogte houden
van waar ze zijn.’ De vrijheid in Nederland was dan ook het voornaamste motief voor zijn terugkeer: ‘Je mist het pas als
je het niet meer hebt.’

Tijd om het over fietsen te hebben: hoe word je fietsenmaker? Carlos volgde een techniek-opleiding in Dordrecht, waar
een docent hem aanbeval fietsen te leren repareren, onder het motto: ‘daar heb je altijd wat aan, al is het maar omdat je
dan later de fietsen van je kinderen kunt repareren.’
Na een vervolgopleiding in Vlaardingen begon Carlos in 2014 daar met een studiegenoot een fietsenwinkel. De liefde
heeft hem naar Leiden gebracht. Zijn vriendin komt uit Zoeterwoude, waar Carlos met haar samenwoont. Aan de Rijnsburgerweg kwam hij terecht via Funda. Hij kende de buurt al wel, doordat zijn vrouw een krantendepot/bezorgdienst
heeft en hij ook geregeld kranten in de buurt bezorgde.
Op de gevel van de fietsenwinkel siert nog geen naam. Die is er wel: ‘Slim fietsen’ De gevelversiering komt nog. In je
eentje een fietsenwinkel beginnen betekent alles zelf doen: fietsreparatie, inkoop van fietsten en onderdelen, klantbediening, administratie. Carlos passie zit in de techniek, het repareren van fietsen. In de verkoop richt hij zich op dit moment
volledig op tweedehands fietsen. Nieuwe fietsen zijn, behalve de dure merken, ook niet echt beter. Carlos vindt tweedehands ook leuk vanwege het hergebruik.
Hoewel Carlos geen spectaculaire groei-ambities heeft, is hij als kind thuis wel in de ketel met ondernemers-toverdrank
ondergedompeld: ‘Je moet je kansen niet laten liggen.’ Hij overweegt om zich te verbreden naar elektrische fietsen,
eveneens tweedehands. Om eraan te beginnen moeten nog wel wat hobbels genomen. Hij vindt het belangrijk garantie
aan zijn klanten te kunnen bieden. Daarvoor is met de leveranciers een vorm van risicodeling nodig. Daarnaast is een
lastig element dat de onderdelen voor elektrische fietsen bijna allemaal merk-gebonden zijn.
Veranderingen zullen er in de toekomst bij ‘Slim fietsen’ zeker komen, maar wat zal blijven is Carlos passie voor de
techniek en zijn klanten. Op mijn vraag wat het leuk maakt fietsenmaker te zijn, antwoordde hij: ‘Je maakt mensen blij.’
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Schone energie is gewoon te koop in
de Bollenstreek
Gijsbert van Es, Fagelstraat
De energie is een beetje weggelekt uit het buurtgroepje dat zich inspande om een groot dak in onze buurt vol te leggen met zonnepanelen. De redenering was: liever gezamenlijk investeren in één dak (bijvoorbeeld van een school of ziekenhuis), dan ieder apart
zonnepanelen op het eigen dak laten leggen.
Zoals in een eerdere Raadsheer gemeld: de actie van de werkgroep is indirect zeker succesvol geweest. Het Rijnlands Revalidatiecentrum, aan de Wassenaarseweg, bleek namelijk bereid onderzoek te laten doen naar dit idee uit de Raadsherenbuurt. De uitkomst
was dat de daken hier heel geschikt zijn om vele honderden zonnepanelen te dragen. Ook bleek dat het Rijnlands deze zonnestroom
zelf helemaal kan benutten. Plus, onverwachte meevaller: er bleek net een extra subsidieregeling van kracht te zijn voor zorginstellingen die investeren in duurzame energie.
Kortom: het Rijnlands krijgt binnen afzienbare termijn zonnepanelen, wat prima kan zonder samenwerking met onze buurt.
Zon op Leiden
Her en der groeien in Nederland intussen de initiatieven van energiecoöperaties, waarbij huishoudens gezamenlijk investeren in
installaties voor wind- en/of zonne-energie. Zo is er een Stichting Zon op Nederland, die initiatieven steunt voor grote zonnedaken.
Deze landelijke stichting heeft ook een Leidse afdeling, Zon op Leiden. Een eerste succes heeft het Leidse filiaal al geboekt door
ruim 500 zonnepanelen geplaatst te krijgen op de nieuwe Sportzaal Houtkwartier aan de Kagerstraat.
Wie nu op de website van Zon op Leiden kijkt, ziet meteen
ook het probleem waar ons eigen buurtwerkgroepje tegenaan
liep: de bereidheid om aan collectieve acties mee te doen is
groter dan het aantal beschikbare daken. Oftewel: Zon op Leiden heeft een wachtlijst van mensen die samen willen investeren.
Zelf werd ik afgelopen december een beetje ongeduldig van al
dit afwachten en wachtlijsten. Rondneuzend op internet stuitte
ik op een recent samengestelde ranglijst van energieleveranciers en hun duurzame scores. Bij ‘mijn’ nutsbedrijf zag ik het
magere rapportcijfer 6 staan. Vervolgens vroeg ik me af: wat
zou ik per maand kwijt zijn bij een van de leveranciers die een
9 of een 10 scoren? Wat bleek? Enkele daarvan zijn zelfs
goedkóper dan de middenmoter waarbij ik al tientallen jaren
klant was!
En ik deed nóg een ontdekking. In Voorhout is een bedrijf gevestigd dat duurzaam opgewekte energie inkoopt voor grote
bedrijven in de Bollenstreek. Deze firma helpt ondernemers
ook om hun eigen grote daken, zoals bollenschuren, vol te
leggen met zonnepanelen. Zowel levering van stroom (overdag) als afname hiervan (’s nachts, op bewolkte dagen) wordt
verrekend via Greenchoice, een van duurzame koplopers in
Nederland.
Ik heb géén aandelen in dit Voorhoutse bedrijf, ik krijg er ook
geen cent voor – ik beveel het gewoon van harte aan!, zie de
website Eecare.nl. Via deze site kun je je namelijk ook als
particulier aanmelden bij Greenchoice, en dan ben je nóg enkele euro’s per maand goedkoper uit dan wanneer je je direct
zelf aanmeldt.
Rara, hoe kan dat? Antwoord: je lift mee met het schaalvoordeel van ondernemers die collectief stroom laten inkopen. En,
bijkomend voordeel: indirect kun je jezelf ook beschouwen
als medefinancier van de zonnestroom die in toenemende
mate in de Bollenstreek wordt opgewekt.
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Aardgas
Kritisch tegengeluid is mogelijk, uiteraard. Zoals de terechte kanttekening dat alle duurzaam opgewekte stroom natuurlijk mooi
meegenomen is, maar dat hiermee het probleem van een veel grotere vervuiler, namelijk de verbranding van aardgas, nog niet is
opgelost.
Een tip, daarom, tot slot, voor wie mocht willen overstappen naar een ’koploper’-leverancier: let erop dat dit bedrijf ‘gecompenseerd gas’ levert, op basis van de (internationaal erkende) Gold-standaard. Het betekent dat deze leverancier investeert in bosbouw
en daarmee de uitstoot van CO₂ helpt terugdringen.
Ik ben realist genoeg om te beseffen dat een paar honderd huizen in de Raadsherenbuurt, sterker nog: álle woonhuizen in de wereld, nog niet het verschil kunnen maken in het tegengaan van klimaatrampen. De échte verandering zal moeten komen van de
zware industrie, de energie-opwekkende industrie, de luchtvaart, vervoer en transport, de veeteelt.
En toch. Simpelweg overstappen van een ‘grijs’ naar een ’groen’ nutsbedrijf, en daarbij óók nog wat geld besparen – het kost weinig moeite en is snel verdiend. Bovendien, wanneer consumenten massaal deze stap zetten, zullen de achterblijvende producenten
zich mogelijk achter de oren krabben. Hopelijk zullen ze dan nóg sneller investeren in duurzame energiebronnen dan ze toch al
moeten doen.

Wist u dat…
De hele maand januari de regenboogvlag heeft gewapperd aan de Fagelstraat?
Een zeer bewuste steun aan de LHBTI medemens na de Nashville verklaring.
Een statement door weer en wind, letterlijk en figuurlijk.
Op 24 maart ten huize van Gijsbert van Es en Minke Holleman in de Fagelstraat een concert werd gegeven voor het goede doel? De opbrengst gaat naar
de organisatie “Because we carry”. Deze stichting steunt de vrijwilligers die
vluchtelingen in de kampen op Lesbos bijstaan.
Leiden Centraal Park een groene loper wil naar het BioSciencePark, het Singelpark, de Leidse Hout, de Schipholweg en de Lammermarkt? Kijk voor meer informatie op www.leidencentraalpark.nl

Foto’s: J.v. Nieuwkoop

De groenstrook bij Krullevaar echt al een beetje groen begint te worden? Kort na nieuwjaar
werd daar door 2 van uw redacteuren een verstoten kerstboom-met-kluit geplant. Gevolgd
door hoopvolle stekken van rhododendrons die bij slootwerkzaamheden in de Leidse Hout
waren afgebroken. En skimmiastekken, een stengel kronkelwilg uit een boeket. Inmiddels
zijn er ook kleinere planten bij gekomen.
Raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt op 13 mei 1619 op
het Binnenhof in Den Haag werd onthoofd? Dat wordt herdacht
met de expositie Man, Macht en Moord in het Haags Historisch
Museum die echter maar tot en met 14 april duurt, dus snel daar
naartoe! Nog steeds geldt Van Oldenbarnevelt (1547-1619) als
een van de grootste staatsmannen uit de Nederlandse geschiedenis, dé bouwer en stichter van de Nederlandse staat en tevens
oprichter van de VOC. Nu het Binnenhof op de schop gaat voor
een grootscheepse renovatie, wordt ook onderzocht of zijn gebeente is terug te vinden, want dat werd na zijn executie rücksichtlos in de kelders gegooid. Het is niet
uitgesloten, dat we hier in een volgende Raadsheer op terug komen.
Wij uw bijdrage aan de zomereditie bijzonder op prijs stellen? Het thema voor die Raadsheer is: Smaken. Smaak kan alles zijn, van de aparte kleur van uw voordeur tot een opvallende kledingstijl, van
voorkeur voor pittig eten tot het verzamelen van retro huisraad. Er zijn heel veel verschillende smaken.
We ontvangen graag uw foto’s, overdenkingen, recepten of wat u maar bedenkt bij ‘Smaken!’. Stuur
uw bijdrage voor 1 juni 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
14 april

De Oorsprong, Hanna Shybayeva, piano, Grieg, Tsjaikovski, Bartók, Ginastera, Gershwin, Rrzweski en Kapoestin

28 april

ZIN op Zondag – Reikhalzen naar het leven, muzikale voorstelling met teksten van Etty Hillesum

Aanvang 16.00 uur
Voor meer informatie over 14 april: www.muziekkamer-oegstgeest.org
Voor meer informatie over 28 april: Gerrie Kooijman-van Andel 06-1839 2604 of Aart Verburg 06-1338 5961

Zondagmiddagconcerten in
de Leidse Hout
Zondagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur in De Waterlelie

Programma OpenLuchtTheater
Zie voor een uitgebreide beschrijving www.oltleiden.nl
Zaterdag 11 mei
19.45 uur

Ode aan de Zangeres Zonder Naam
Een bont programma met veel levenslied van Mary Bey en anderen, sketches,
bittere tranen en nog veel meer

Zaterdag 18 mei
19.45 uur

Het Leidse Hout Festival 2019
Een licht klassiek programma met slagwerk, een blaaskwintet en zang,
op zoek naar de parallellen tussen licht en klassiek

Zaterdag 1 juni
19.45 uur

Darwin in de stad
Een college door Menno Schilthuizen, evolutiebioloog, omlijst met nummers van de
Eindhovense theatergroep “bende van Oz”

Zaterdag 15 juni
16.00 uur

6 Leidse en Leiderdorpse koren
Leiderdorps Kamerkoor, Puic, Kamerkoor Akkoord, Toonkunstkoor Leiden,
Mannenkoor Vox Humana en het Wereldkoor Leiden
De RAADSHEER nr. 1 – April 2019
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BUURTGENOTEN
Zondag 16 juni
14.30 uur

Showcase Bonaventura College
Leerlingen van het Bonaventura College presenteren hun muzikale kunnen,
afgewisseld door Handsome Harry and the Humming birds

Zaterdag 22 juni
19.45 uur

Verhalen in de Leidse Hout
Laat u verrassen door de verhalen van drie vertelkunstenaars
Zij verwachten u op de mooiste plekjes in en rond het theater
De verhalen worden omlijst door Leidse vocale ensembles

Zaterdag 29 juni
19.45 uur

Een ontmoeting met de Arabische wereld
Muziek, dans en eten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika

Zaterdag 6 juli
19.45 uur

Academy of Creative and Performing Arts (ACPA)

Zaterdag 13 juli
19.45 uur

Maak de vloer vrij voor: De dansers!
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

Oproep
Wie wil het beheer van het mededelingenkastje op de hoek van de Van Oldenbarneveltstraat en de Johan de Wittstraat overnemen?
Stuur je reactie s.v.p. naar annesanderink@live.nl .
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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, Timo 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.
Yvonne Slijkhuis,
Joh. de Wittstraat 20, tel. 517 5855



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
Pippijn Wijnhoven

Ernst ter Braak
Paulien Retèl

Voorzitter
Fagelstraat 41, tel. 06-45278844
Penningmeester
V. Oldenbarneveltstr. 26,

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



Joep Besselink

Website
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Johan de Wittstr. 40, tel. 06-51716590
www.raadsherenbuurt.com
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