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R E D A C T I O N E E L

V A N  D E  R E D A C T I EV A N  D E  R E D A C T I E D E  I N H O U DD E  I N H O U D

Als u dit leest, is 2019 bijna voorbij. Een jaar vol veranderingen in 

de  redactie  en  dat  gaat  in  2020 nog even door.  In  deze  editie 

nemen we met weemoed afscheid van onze trouwe redacteur Ton 

Staphorst en stellen we met blijdschap Nicole van der Linden aan u 

voor  als  degene  die  de  opmaak  gaat  verzorgen.  Vaarwel  en 

welkom!

Het thema van deze Raadsheer is Vuur. Daar valt in velerlei opzicht 

over te schrijven en dat is ook gebeurd: maar liefst 10 bijdragen die 

in  letterlijke  of  figuurlijke  zin  het  thema  belichten.  En  dan  de 

tekening op de voorzijde natuurlijk ook nog. 

Het thema voor april 2020 is: “Buiten”. Want dat is wat iedereen wil 

na  de  donkere  wintertijd  en  misschien  wel  ijskoude  dagen  of 

weken. We willen weer knopjes in de struiken zien, blaadjes aan de 

bomen, sneeuwklokjes,  krokussen en zelfs al vroege tulpen. We 

willen vogels zien terugkomen uit het verre zuiden, de ooievaars op 

het  nest,  merels  die  in  de  tuin  naar  nestmateriaal  zoeken  en 

kauwtjes die de herten bij  het  Theehuis haar uit  de rug plukken 

voor datzelfde doel. De hond wil altijd wel naar buiten, maar in het 

voorjaar willen we zelf ook weer de frisse lucht inademen, eropuit. 

En de buitenboel moet geverfd worden, de tennisbaan wordt weer 

druk bezocht, er moet gespit en de voorgezaaide groenten moeten 

verspeend  worden,  wilde  bloemen  gezaaid.  Wie  nog  de 

ouderwetse voorjaarsschoonmaak in ere houdt, rolt het vloerkleed 

op en gaat buiten matten kloppen.

Hebt u zo uw eigen ideeën over “buiten”? 

Laat  ons die  dan alstublieft  weten.  Alle  bijdragen,  ook  trouwens 

over  andere  onderwerpen,  zijn  hartelijk  welkom  op 

redactieraadsheer@hotmail.nl (let op: niet .com !). Insturen kan tot 

1  maart  2020.  Voor  het  zo  ver  is,  vieren  we  het  kerstfeest  en 

beleven we de jaarwisseling. 

Bij het opruimen vond ik nog een zelfgetekende nieuwjaarswens uit 

1996 van onze oud-buurtgenote Wil Ballego:

Het oude jaar uit,
Het nieuwe jaar in…
De cirkel, die rond is,
Maakt eind tot begin.

Namens de redactie wens ik u allen mooie kerstdagen, een goed 

uiteinde van 2019 en alle goeds voor 2020.

Janny van Nieuwkoop
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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 gauw vol raakt, wordt hij op vrijdagmiddag opgehaald, geleegd en korte tijd  
later opnieuw neergezet. Het kan dus gebeuren, dat er een poosje geen container staat, maar hij komt terug en blijft  
echt staan tot en met zondag en vaak nog de hele maandagmorgen. 

De opbrengst  gaat  naar  een door  de Algemene Ledenvergadering vast  te stellen doel.  De opbrengst  van 2018 is  
gereserveerd voor de aankoop van een buurt AED. Zo’n apparaat kost veel geld. Het bestuur gaat kijken hoe deze  
bekostigd kan gaan worden. Waarschijnlijk wordt hetzelfde goede doel volgend jaar nog een keer voorgedragen. Als er  
dan weer op wordt gestemd, zijn we al een heel eind. Meer oud papier helpt! 

Maakt u  de dozen wel  plat  alstublieft?  En vullen van achteren naar voren,  dan kan er  veel  meer  in en blijft  de  
omgeving schoon.

Plaatsen container 2020 Ophalen container 2020

Donderdag 2 januari Maandag 6 januari

Donderdag 6 febuari Maandag 10 februari

Donderdag 5 maart Maandag 9 maart

Donderdag 2 april Maandag 6 april
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Op  een  stormachtige  maandagavond  11  november 
trotseerden stapels kinderen de regen om de buurt in vuur 
en vlam te zetten met hun zoetgevooisde stemmen!

Zoet  was het  zeker,  want  de inzet  van de Leeuweriken 
werd  ruimschoots  beloond.  Bergen  snoep  werden  naar 
huis getorst. Dat ze allemaal tot op het bot doorweekt en 
verkleumd waren, mocht de pret dus niet drukken. 

Met de wintermaanden in het verschiet flakkeren kaarsen 
achter  de  ramen  en  ruikt  de  buurt  weer  lekker  naar 
knisperende haardvuren. Roodborstjes, mezen en zelfs een 
winterkoninkje fladderen door de tuinen. 

De knusheid van een prent van Anton Pieck en tijd voor 
bespiegelingen. 

Dat wij het eigenlijk best wel goed hebben.
Dat wij in een mooie, gezellige en gezonde buurt wonen. 
Dat  feesten bedoeld zijn als  juist  dat:  feesten! Niet  een 
reden om te twisten over hoe het gevierd moet worden. 

Laten wij het goede voorbeeld geven door op 12 januari 
met de hele buurt het nieuwe jaar feestelijk in te luiden op 
de tennisclub!

Hopelijk tot dan! Uw bestuur

Zondag 12 januari – Nieuwjaarsborrel – clubhuis TC De Leidse Hout

Woensdag 25 maart – Algemene Ledenvergadering – Convocatie volgt

Maandag 27 april – Koningsdagborrel en Vrijmarkt – Rozenpleintje

Ernst ter Braak

V A N  H E T  B E S T U U R
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Nee, lieve lezer, dit artikel gaat niet over de op handen zijnde jaarwisseling. Ook niet over oude buurtbewoners en  
nieuw ingekomen buren. Evenmin over het vervangen van stokoude bomen door frisse jonge exemplaren.
Het gaat over de komende en gaande vrouw en man in de redactie. 

Hij gaat ons verlaten: Ton Staphorst.  De vele, vele jaren 
trouwe redacteur uit  de Johan de Wittstraat.  Die ons liet 
lachen om de pratende aardbeien en de hongerige slakken 
in zijn moestuin aan Het Zonneveld, om de egel die in zijn 
achtertuin vast  zat  in de pindakaaspot,  om de gewoontes 
van Muis, zijn stokoude huiskat die praat op straat.

Maar ons ook liet meedenken met de buurtbewoners die hij 
interviewde. Die tijdens de redactievergaderingen altijd wel 
weer iemand uit de buurt wist die over het thema iets zou 
kunnen vertellen. Die betrokken was bij het wel en wee van 
mens,  dier  en  plant.  Die  zo  smakelijk  kan  vertellen  en 
gelukkig heel vaak zijn bijzondere lach lacht. Die wij zo 
zullen missen.

Ton zal niet in een zwart gat vallen. Hij heeft meer dan genoeg te doen, o.a. als vrijwilliger bij Erfgoed Leiden, het  
voormalige Regionaal Archief. Op reis met of lekker eten bij zijn dochters, de eeuwigdurende strijd met het onkruid,  
de loopclub, pianoles, vriendenschaar: pensionado’s komen vaak tijd tekort. En dan nog het lezen van de Raadsheer,  
pfff. 

Ton, dank voor alles wat je voor ons hebt gedaan. Nu lekker wachten tot de krant op de mat valt!

En zij komt ons versterken: Nicole van der Linden. Als opmaakster van de Raadsheer. Geboren en getogen in Leiden, 
daar aan alle randen gewoond en sinds 2011 woont ze als de partner van Rob Jansen in de Van Oldenbarneveltstraat.  
Jaja, waar een Taptoe al niet toe kan leiden in Leiden! 

Nicole is sinds 11,5 jaar in dienst bij de gemeente Leiden en vanaf 1 
januari  a.s.  wordt  dat  Servicepunt71,  de organisatie die verschillende 
taken uitvoert  voor  de gemeenten Leiden,  Leiderdorp,  Oegstgeest  en 
Zoeterwoude.  Ze  is  al  ruim  een  jaar  gedetacheerd  bij  de  gemeente 
Oegstgeest  waar  ze  zich  bezighoudt  met  straatnamen  en 
huisnummering.  In  Leiden  is  ze  secretaris  van  de 
Straatnamencommissie.

Waarom gaat Nicole dit werk vrijwillig doen? Tja, gewoon leuk, lekker 
knutselen. Met haar vele ICT-vaardigheden gaat dat vast wel lukken. Ze 
is handig op de pc en ziet niet gauw problemen. Die los je gewoon op.

Nicole, van harte welkom in ons team. We hopen dat je het leuk vindt en 
dus heel lang gaat doen!
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Janny van Nieuwkoop
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T o n  n e e m t  a f s c h e i dT o n  n e e m t  a f s c h e i d

Ton Staphorst

Beste lezers,

Na ampel beraad heb ik besloten te stoppen als redacteur 
van uw lijfblad De Raadsheer. Het is goed geweest.

In 1982 kwamen wij in de Raadsherenbuurt wonen, een 
gezellige  buurt  waar  de  buurtvereniging  nog  volop  in 
ontwikkeling was. We bezochten een vergadering van de 
vereniging en uiteraard,  zo gaat  dat,  was ik binnen de 
kortste  keren lid  van het  bestuur.  Vier  jaar  heb ik  het 
secretariaat  vervuld. Het was een hectische tijd waarin 
het bestuur, en zeker de secretaris,  vaak in het geweer 
moest  komen.  De  bestuurlijke  inspanningen  werden 
vergoed  door  instemmende,  bemoedigende  en 
opbeurende reacties van de buurtbewoners. Het was een 
genoegen om de vereniging tot verdere ontwikkeling te 
brengen.

Ergens in de jaren negentig van de vorige eeuw rijpte de 
gedachte om me op een andere manier in te zetten voor 
de buurtvereniging. Toevallig was er een vacature bij de 
redactie  van  de  Raadsheer  en  ik  heb  me  vol 
enthousiasme  aangemeld.  Het  was  natuurlijk  wel  even 
wennen.  In  de  periode  van  mijn  bestuurslidmaatschap 
kende ik iedereen en iedereen kende mij. 

Als  redactielid  ben  je  anoniemer,  soms  kijken 
buurtbewoners mij glazig aan als ik zeg wie ik ben en 
wat ik voor de Raadsherenbuurt doe. Niettemin heb ik 
me  vol  enthousiasme  geworpen  op  het  schrijven  van 
stukjes  over  en  voor  de  buurtvereniging.  Leuk  hoor, 
interviews  met  buurtbewoners  die  ik  nog  niet  kende. 
Velen heb ik via het redactiewerk leren kennen. Ik heb 
het ruim 20 jaar gedaan.

Om een Raadsheer tot stand te brengen is veel inzet van 
de redactie vereist. Je moet je verdiepen in het actuele 
thema  van  de  buurtkrant  en  er  is  een  behoorlijke 
investering  nodig  om  je  bijdrage  te  leveren  en  een 
prestatie neer te zetten. Het valt echt niet mee om steeds 
maar  weer jezelf  te verbeteren (want je wilt  natuurlijk 
progressie  zien),  de  buurtbewoners  van  actuele  en 
gewenste info te voorzien en dat alles nog eens op een 
aantrekkelijke wijze. Ik heb mijn best gedaan en aan de 
hand van de reacties van de mederedacteuren heb ik de 
conclusie getrokken dat ik leuke stukjes schrijf. Helaas 
heb ik van de lezers zelden een reactie ontvangen. Tja, 
na verloop van tijd is bij mij de fut eruit.

Het is goed geweest. Het is in elk geval fijn te weten dat 
anderen  het  stokje  willen  overnemen.  Dat  maakt  de 
beslissing te stoppen wat makkelijker! 

Het ga u goed!
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1. Wanneer en waarom ben je in de Raadsherenbuurt komen wonen?
Wanneer deze Raadsheer verschijnt, zijn we al verhuisd, 
maar  in  oktober  1984 zijn  we  in  de  Raadsherenbuurt 
komen wonen. Mijn man Guus stond meteen in vuur en 
vlam (thema van deze editie) voor deze buurt en het huis 
op nr. 26, maar bij mij duurde het even. Na ons eerste 
bezoek in februari (1984) zag ik het nog niet zitten: onze 
dochter van een half jaar zou vast niet gedijen in deze 
toen koude en kale  buurt  en dat  oude huis,  waar  van 
alles moest gebeuren. Gelukkig zette Guus door en nu 
we er na 35 jaar weggaan, staan we beiden in vuur en 
vlam voor huis en buurt: nooit één moment spijt gehad!

2. Wat is het mooiste originele detail in je huis? 
Er  zijn  nog  veel  originele  details  in  het  huis,  zoals 
natuurlijk  het  glas  in  lood,  de  oude deuren en de en-
suite, maar ook de ouderwetse binnen-brievenbus heeft 
ons hart gestolen: hij is niet mooi, maar had steeds een 
onweerstaanbare  aantrekkingskracht  op  vriendjes  van 
onze  kinderen  en  nu  weer  onze  kleinkinderen.  Wat 
hebben ze er vaak postbode-tje mee gespeeld!

3. Wat is je favoriete buurtactiviteit? 
Afgelopen september was dat de Raadsherenloop, toen 
Guus  daar  voor  het  laatst  aan  meedeed.  Onze  eerste 
hutspotmaaltijd in de Fagelstraat was een groot succes 
(meteen de gouden stamper gewonnen) en ook de kindervrijmarkt op 30, later 27 april was/is favoriet: we vinden 
er nu weer van alles voor de kleinkinderen. Mijn laatste buurtactiviteit was op 11 november, Sint Maarten: veel  
kletsnatte kinderen met lampjes en de bekende liedjes aan de deur! Als we niet weg waren, genoten we steeds van  
de buurtborrels en het contact met vele meer of minder bekende buurtgenoten. 

4. Als de Raadsherenbuurt € 50.000 zou krijgen om de buurt te verbeteren of te verfraaien, hoe zou jij dat dan 
doen? 
In ieder geval zou ik de gemeente vragen een “veldje”( kunst-)gras rondom de vuilcontainers aan het begin van de 
straat aan te brengen. In Leiden worden hier proeven mee gedaan en het schijnt te werken tegen het zomaar op  
straat dumpen van afval. Verder zou ik graag zien dat er geld besteed wordt aan vervanging van de bomen in de  
Hogerbeetsstraat: zoals bekend worden ze nu te hoog en zorgen de wortels voor hobbels en lopen ze schade op 
wanneer ze in toom gehouden worden.

5. Hoe ga je naar je werk en hoe lang doe je daar over? 
Ik ga meestal op de fiets naar mijn werk in Leiden (ongeveer een kwartier fietsen), nu nog, tot mijn pensioen na de  
zomervakantie. Ik werk 2 dagen per week als orthopedagoog bij het Leidse Samenwerkingsverband Voortgezet  
Onderwijs. 
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Guusje Onderwaater-Nortier, Johan de Wittstraat
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6. Wanneer en hoe heb je voor het laatst gebruik gemaakt van wat Leiden aan cultuur te bieden heeft?
In september ben ik met een vriendin op de fiets naar bioscoop Trianon geweest,  daarvóór varieerde het van  
boottochtjes  met  vrienden,  concertbezoek (Stadsgehoorzaal)  en musea  tot  het  meedoen aan de  Scratch in  de  
Pieterskerk en bezichtigingen van bijvoorbeeld de Hortus. Wij hebben altijd veel cultureels in Leiden, onze oude 
studiestad, gedaan en zullen dat blijven doen als we eenmaal in Oegstgeest wonen.

7. Welke krant lees je, op welk moment van de dag en hoe lang doe je daar over?
’s Avonds lees ik de NRC gemiddeld 15 minuten, in het weekend uitgebreider, net als de papieren editie van de  
Volkskrant, die op zaterdag in de bus ligt. Door de week kom ik niet toe aan deze, ons dan digitaal toegezonden, 
krant. 

8. Wat komt spontaan bij je op als je het thema (Vuur) van deze Raadsheer leest? 
Behalve aan onze warme gevoelens voor deze buurt, moet ik ook denken aan oud-en-nieuw, vroeger met veel vuur  
opgeluisterd door enthousiaste buren!

9. Welke vraag zou je zelf willen stellen? En natuurlijk willen we ook je antwoord graag vernemen.
Voel je je echt Leids in deze buurt? Mijn antwoord: ja, nou en of. Toen we hier kwamen wonen dachten we dat het  
verschil met Oegstgeest niet zo groot was, maar dat is wel degelijk het geval! We wonen hier echt in (een prachtig  
deel van) de stad. De cohesie in de buurt is groot, maar ik heb de sfeer nooit als benauwend ervaren. 

10. Wie mag de volgende vragenlijst beantwoorden en waarom heb je haar / hem gekozen?
Ton Staphorst, verderop in deze straat. Hij is de lezers van de Raadsheer, waarvan hij redactielid is, zeker niet  
onbekend en heeft veel te melden maar beantwoordde nog nooit deze vragenlijst, hoog tijd dus!
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Ademloos kijken honderden toeschouwers omhoog naar een gigantische draak van vuur en vlammen. Nu denkt u  
natuurlijk meteen: aha, deze column gaat over de inmiddels beruchte Nieuwjaarsvuren in Scheveningen. Maar neen. 

Het is 1579 en we zijn in Florence, waar het huwelijk wordt gevierd van Francesco de Medici en Bianca Capello. Het 
moet  een schitterend gezicht zijn geweest.  Op een plein was een gigantische ‘macchina dei fuochi d’artificio’ of 
vuurwerktoestel gebouwd, opgetrokken uit metaal en hout en voorzien van  grote openingen. Vanuit deze ‘fontane di  
fuoco’ (vuurfonteinen) werd een kleurige regen van pijlen, sterren en figuren afgevuurd. Maandenlang zijn architecten,  
musici en toneelontwerpers destijds bezig geweest om het publiek dit opwindende schouwspel te bieden. Ooggetuigen 
vertellen dat je een vuurspuwende draak met een koningskroon op zijn kop zag, die een tovenares verjoeg. Zo zou het  
de kwaadsprekers over dit huwelijk ook vergaan. 

Ook in andere Italiaanse steden luisterden vorsten feestelijke gebeurtenissen op met vuurwerkshows. In Rome werd in 
1637 op het Piazza di Spagna ter ere van koning Fernando III een vuurwerkspektakel opgevoerd. Daarin was te zien  
hoe hij te paard het plein opstormde. De directie van dit  alles was in handen van een ‘ maestro d’arte del fuoco’ 
(meester van de vuurwerkkunst), die moest zorgen voor het synchroon verlopen van het vuurwerk met de muziek, en  
soms  ook  met  een  waterspel.  Daarvoor  werd  dan  eerst  een  heel  plein  onder  water  gezet.  Een  adembenemend 
schouwspel, waarover men jaren later nog sprak. In Napels werden dergelijke voorstellingen zo populair dat de term 
‘Scuola napolitana’  ontstond,  als  aanduiding  voor  de speciale  technieken en artistieke ideeën van de  pirotecnici  
(vuurwerkkunstenaars). Zij vertoonden in heel Europa hun kunsten. Vooral koning Carlo III van Bourbon speelde  
hierbij  een  stimulerende  rol.  Enorme  vuurwerkfestiviteiten  in  en  om  zijn  paleis  in  Napels  vonden  plaats  ter  
gelegenheid van zijn huwelijk in 1738 en de geboorte van zijn dertien kinderen in de jaren erna. 
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Ook in  de  eeuwen  daarna  behield  Napels  haar  faam als  schitterende  vuurwerkstad.  Toch  had  dit  alles  ook  zijn  
keerzijde. Want in de dagen rond Capodanno (Nieuwjaar) veranderden de straten van de stad in een waar slagveld.  
Jongeren bestookten elkaar met zware en gevaarlijke vuurwerkbommen. Ook andere feestelijke momenten waren  
aanleiding voor vuurwerkgevechten. En die escalerende ‘traditie’ bestaat vandaag de dag nog steeds. 

Een crimineel dieptepunt vormt in dit verband het 
optreden van de  Camorra,  de verzamelnaam voor 
de  maffiabendes,  die  vooral  actief  zijn  in  de 
buitenwijken van Napels. De camorristi hebben op 
verschillende  plekken  schuilplaatsen,  van  waaruit 
ze onmiddellijk het vuur(werk) kunnen openen. Een 
verjaardag of het huwelijk van een bendeleider, of 
de arrestatie van een rivaliserende capo worden zo 
feestelijk luister bijgezet. Het schijnt dat de  clans 
zich  bij  hun  vuurwerk  bedienen  van  een  soort 
geheime  codetaal.  Daarmee  wordt  bijvoorbeeld 
opgeroepen tot  wraakacties  na  liquidatie  van  een 
van  hun  mensen.  Of  het  kan  de  komst  van  een 
nieuwe  voorraad  drugs  aankondigen,  als  signaal  aan  de   straathandelaars.  En  natuurlijk  is  het  ook  een  directe  
provocatie aan het adres van het stadsbestuur en de politie. Zover zullen we het in Nederland natuurlijk niet laten  
komen.  Maar  is  het  niet  een  goed  idee  om snel  enkele  pirotecnici   uit  Napels  in  te  huren?  Op  het  strand van 
Scheveningen geven zij eind december leiding aan het bouwen van mooie en fantasievolle vuurwerkfonteinen, die aan 
alle veiligheidseisen voldoen. We zouden dan kunnen spreken van een nieuwe Haagse School: de Nuova Scuola di 
l’Aia. Felice anno nuovo! Gelukkig Nieuwjaar! 

Wie langs de hoek Van Oldenbarneveltstraat/Johan de Wittstraat loopt, kan het winkeltje 
van  Paulina  Verzijden  (62)  zien.  Een piepklein  winkeltje  aan  huis,  bomvol  met  haar 
fantasierijke kunstwerken. Gemaakt met passie en vuur.

Gelijk na de middelbare school  heeft  Paulina al een creatieve opleiding gevolgd,  een 
weefopleiding in Gent. Maar ze heeft een brede kunstzinnige interesse, want vervolgens 
heeft  ze leren emailleren,  keramiek maken en goud smeden.  Momenteel  zit  ze in het  
vierde jaar van een vijfjarige glasopleiding (weer in België). 

Hoe kom je aan die drive om kunst te maken?
“Ja, dat heb je gewoon. Dag en nacht heb ik ideeën van wat ik wil maken, dat houdt niet  
op. Als kind was ik altijd al creatief bezig. Ik weet nog een keer dat het hartstikke  mooi 
weer  was  en  alle  andere  kinderen  buiten  speelden.  En ik  bleef  binnen om lekker  te  
borduren.”

Foto's Paulina Verzijden
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Ik probeer bij Paulina een beschrijving van haar kunst los te peuteren, maar dat lukt niet helemaal.  
Dat is ook wel begrijpelijk, want haar werk is zeer divers, uiteenlopend 

Van  glazen  bollen  in  alle  kleuren,  een  soort  glazen  helmsprietjes, 
glasobjecten met  schelpenvormen tot  sieraden.  Ook heeft  ze  koperen 
platen en weefsels die ik erg mooi vind. En dan nog veel meer. Het beste 
is om zelf eens een kijkje te nemen in haar winkeltje.

Hoe is het om met vuur te werken?
“Als goudsmid werkte ik al met vuur. Goud is makkelijker te verwerken 
dan  zilver,  want  het  smeltpunt  ligt  hoger.  Bij  zilver  moet  je  erg 
oppassen. Soms ben je uren bezig iets te maken en pffft- smelt het. Dus 
die hitte was ik al gewend. Maar in het begin was het best eng. Ik dacht 
dat  ik  met  goudsmeden  een  grote  vlam had,  maar  dit  was  een  nog 
grotere vlam. Hans dacht ook: ‘moet dit nou?’ Deze vlam is heel heet. 
Hoe blauwer of witter het vuur, hoe heter. Glas smelt bij 800 graden, 
hardere glassoorten bij 1000.”

Heb je je vingers wel eens gebrand?
“O, zo vaak. Soms laat ik iets vallen, dan raap ik het op, terwijl het nog gloeiend heet is.”

Heb je veiligheidsmaatregelen getroffen?
“Ja, ik heb een katoenen kleed op de vloer liggen dat dooft. Er zitten wel veel gaatjes in hoor, want dat glas springt  
overal heen. En ik werk met een handdoek over mijn benen en een jas aan. En ik heb een brandblusser, maar ik zou  
eigenlijk eens moeten kijken hoe die ook alweer werkt.”

Ook bij keramiek maken heb je hitte nodig. Hoe komt het dat jij voor het werken met hoge temperaturen hebt  
gekozen?
“Mijn zus kan mooi tekenen, daar ben ik wel eens jaloers op. Zij kan zo aan de slag, terwijl ik naar boven moet en  
allerlei materiaal nodig heb. Zelf kan ik niet tekenen. Ik ben een maker, altijd met mijn handen bezig en ik wil altijd  
technieken leren. Dan heb je al gauw warmte nodig.”

Hoe werk je met glas?
“Ik koop stukjes glas en die smelt ik in een grote bak tot 1100 graden. Vervolgens ‘pluk’ ik het gesmolten glas met een  
staaf met een bol eraan. En dan giet ik het in een mal. Ik giet, want glas blazen vind ik te heet.” Op Paulina’s website  
is te zien hoe ze met glas werkt: https://pliena.nl Het is nog veel stoerder werk dan ik dacht.

Wat ben je nu aan het maken?
“Ik ben nu bezig iets te maken voor het Siebold Huis, voor het Textielfestival.  
Twaalf kunstenaars zijn uitgenodigd om iets te maken wat tijdens het festival in 
een museum komt te staan.  We hebben masterclasses en leren ook veel  van 
elkaars feedback.” 

Paulina laat me het prototype zien, een glazen Fuji berg met daarop een soort  
roze Japanse bloesem. Erg mooi, maar ze is nog niet tevreden. Sterker nog, ze 
laat me de bouwstenen zien voor een tweede kunstwerk. “Ik maak altijd twee 
opties.”  Ze  laat  me  prachtige  keramieken  mozaïeksteentjes  zien  en  koperen 
plaatjes  die  op  Japanse  lakdoosjes  lijken.  Daar  moet  nog  van  alles  mee 
gebeuren en dan wil Paulina er een kubus van maken. Nog een flinke klus, lijkt  
mij. “Heerlijk!”

De RAADSHEER  nr. 4  –  December 2019

V U U R  –  V U U R  –  V U U R  –  V U U R  –             

10



Gemeenteraadslid Knuttel had een plan voor een volkspark voor de arbeiders van Leiden. Na hun arbeid zouden 
arbeiders zich met hun gezinnen in dit park kunnen verpozen. De drie industriëlen Krantz, Van Waveren en De Koster  
startten in 1926 een fonds ter realisatie van dit plan. De Leidse Hout is feestelijk geopend in 1931. Het park was een 
private aangelegenheid tot in de jaren tachtig. Erna werd de gemeente eigenaar en werd de Vereniging Vrienden van  
De Leidse Hout opgericht. 

De dochter van de heer Krantz heeft de Vereniging Vrienden van De Leidse Hout tot haar erfgenamen benoemd. De  
vereniging ontving een aantal jaren geleden een voorschot op deze erfenis à €100.000,--. Het erfgeld moet besteed  
worden aan de verfraaiing en het  onderhoud van het park. Zo worden ondermeer de monumentale banken en de 
zondagse concerten gefinancierd.

Ik (Lieke) ben bestuurslid van de Vereniging Vrienden van De Leidse Hout. De vereniging zet zich in voor het beheer,  
het  behoud  en  de  activiteiten  in  De  Leidse  Hout.  Ik  houd  me  vooral  bezig  met  de  Groengroep,  begeleide  
natuurwandelingen voor basisschoolleerlingen, natuurexursies en de (her)uitgave van een serie boekjes over de Leidse 

Hout.  Ik  heb  me  de 
afgelopen  jaren  steeds 
meer  verdiept  in  de 
natuur  en  de 
geschiedenis  van  het 
park en dat versterkt mijn 
vuur  voor  de  Leidse 
Hout.

Alle  leden  krijgen  het 
boekje  "Bomen  in  de 
Leidse Hout".  Het  bevat 
een wandelroute door het 
park,  met  uitleg over de 
bomen  en  met  fraaie 
tekeningen en foto’s. Het 
is  gemaakt  door  de 
Vereniging Vrienden van 
De  Leidse  Hout  in 
samenwerking  met  o.a. 
Naturalis.

Met  de  groengroep 
ondersteunen we de gemeente bij het beheer van het park. We willen de Leidse Hout meer terugbrengen naar het  
oorspronkelijke  ontwerp.  Dat  doen  we  onder  andere  door  de  zichtlijnen  te  herstellen.  Licht  en  lucht  willen  we 
terugbrengen in het park. We maken telkens een afweging wat mag blijven staan en wat weg moet. Bijvoorbeeld hier 
links van de grote speelweide. Het  stond hier vol met hulst.  We vervlochten alle gesnoeide hulst en taxussen tot  
houtrillen. De houtrillen hebben als functie dat ze schuilplekken zijn voor kleine dieren en insecten. 
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Links van het midden van de grote speelweide staat de ANWB-beuk. Bij het 50-jarig bestaan van de ANWB is een 
lindeboom geschonken aan De Leidse Hout. Deze lindeboom is in de oorlog ten behoeve van brandstofvoorziening 
gekapt en later kwam er deze beuk voor in de plaats.

En hier is de Juliana-eik (links achteraan bij de grote speelweide). Deze is geplant op verzoek van de Vereniging  
Vrienden van De Leidse Hout. We hebben er de steen -die bij de oorspronkelijke Julianaboom was geplaatst ter ere van 
het huwelijk van Juliana en Bernhard- bij laten plaatsen. De oorspronkelijke Juliana-eik stond ergens anders, maar is 
ook in de oorlog gekapt.

Hier komen we bij de stenen Brug van Kraan. De heer Kraan was de architect van deze brug; hij heeft ook de Leidse 
Houtschool ontworpen. 

En hier, bij de grote vijver, is een kruispunt van paden waar we met de groengroep meidoornhagen hebben gevlochten 
op elke hoek van het kruispunt. 

Bij de grote vijver staat een bank voor de werklozen die dit park hebben gemaakt.

Bij de grote vijver was vroeger een andere muziektent. Jan Wolkers heeft in De Walgvogel over deze muziektent  
geschreven; hij bracht er een nacht door met een vriendinnetje. Ook deze muziektent is tijdens de oorlog de kachels in 
gegaan. De Vereniging Vrienden van de Leidse Hout heeft een ontwerpwedstrijd uitgeschreven en deze Waterlelie is  
toen verkozen en gebouwd.

Het park wordt tijdens droge zomers goed in de gaten gehouden op brandrisico. Zo zag ik eens in de buurt van het  
openluchttheater  een boomstam smeulen en berichtte  de groenmannen van de gemeente  erover.  Heel  snel  waren 
gemeente en brandweer ter plaatse. Er bleek een stukje plastic in brand te zijn gegaan door de felle zonnestralen en de  
droogte. 

Op de kleine speelweide was een theeschenkerij. 
En de ernaast gelegen  kleine vijver was vroeger 
een speelbad voor kinderen. Het heeft nog steeds 
een betonnen bodem. In de kleine vijver is sprake 
van  verlanding,  waardoor  de  begroeiing  snel 
oprukt. De gemeente moet een keuze gaan  maken 
in hoeverre deze begroeiing wordt toegelaten. 

We zijn als vereniging niet zo blij met Werfpop, 
maar we hebben goede afspraken kunnen maken 
met de gemeente en de organisatie. Er is een goed 
protocol  opgesteld  m.b.t  geluidsoverlast  en  de 
behandeling  van  het  groen.  De  gemeente  heeft 
bepaald dat er maximaal twee grote evenementen 
per jaar mogen plaatsvinden in het park. 

Tussen het gras in de grote speelweide is een zonnewijzer, gemaakt door een kunstenaar. 
De zonnewijzer staat op de agenda van de jaarlijkse schouw van gemeente en de Vereniging Vrienden van De Leidse  
Hout; het behoeft een opknapbeurt. 

En daarmee komen we aan het einde van een mooie rondwandeling met vele herfsttinten, maar nog lang niet aan het  
einde van alles wat Lieke kan vertellen over De Leidse Hout. 
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Maarten Vrieze, Johan de Wittstraat

Als we denken aan vuur dan gaan onze gedachten de 
laatste  tijd  uit  naar  de  vreselijke  bosbranden  in 
Californië en in Australië. Anders ligt dat bij ons bos, het 
Leidse Hout. De laatste tijd zijn we gezegend met regen, 
gelukkig wel weer minder dan in Italië en Frankrijk.

Ons  stadspark  wordt  onderhouden  door  de  Gemeente 
Leiden. Er is echter onvoldoende tijd om alles te doen 
wat  nodig  is.  De  Groengroep  van  de  Vereniging  van 
Vrienden van de Leidse Hout draagt daarom een steentje 
bij aan de verfraaiïng van het bos, juist de dingen waar 
de gemeente niet aan toekomt. Denk onder andere aan 
het  vrijmaken  van  de  zichtlijnen,  vlechten  van 
meidoornhagen,  het  terugdringen  van  hulsten  ten 
behoeve van een diverse flora in het bos en meehelpen 
aan  de  ontwikkeling  van  een  bijenweide.  Binnenkort 
zullen  40  nestkasten  voor  koolmeesjes  worden 
opgehangen ter bestrijding van de eikenprocessierups en 
de brandende (!) jeuk die zij kunnen opleveren.

Er  wordt  twee  maal  per  maand  gewerkt  door  de 
vrijwilligers, die wisselend aanwezig zijn. Op zaterdagen 
van  10:00  tot  14:00  en  op  woensdagen  van  9:30  tot 
12:00 (niet nodig om de hele tijd aanwezig te zijn). 
Alles  onder  leiding  van  een  zeer  enthousiaste 
groenmedewerker  van de gemeente.  Er  wordt  gezorgd 
voor handschoenen en gereedschap (en koffie). Het zijn 
productieve en zeker ook heel gezellige bijeenkomsten.
Ook  zin  om een  keertje  aan  te  sluiten  of  gewoon  te 
komen kijken? Iedereen is welkom. Zie de website van 
de vereniging voor de specifieke data waarop zal worden 
gewerkt.

Overigens zijn wij ook op zoek naar buurtgenoten om 
een van de 40 nestkasten te adopteren, je eigen nestkast 
dus, en te zorgen voor (beperkt) onderhoud eens per jaar.

Voor  meer  informatie  kunt  u  contact  opnemen  met 
Maarten Vrieze, 06-38031372.

D a k b r a n d e n  d o o r  z o n n e p a n e l e nD a k b r a n d e n  d o o r  z o n n e p a n e l e n

Marit Timmers

Laatst hoorde ik over dakbranden die 
veroorzaakt  waren  door 
zonnepanelen en dat dit risico groter 
werd  naarmate  meer  mensen 
zonnepanelen op hun dak leggen. De 
boodschap  was  dat  huiseigenaren 
vooral  niet  allemaal  zonnepanelen 
naast elkaar moeten leggen. Ik raakte 
als groot voorstander van duurzame 
energiebronnen van dit nieuws in de 
war en ging op onderzoek uit. 

In Nederland is er inderdaad bij een 
aantal  zonnepaneelsystemen 
dakbrand ontstaan, ook is het aantal 
incidenten  dakbrand  door 
zonnepanelen  toegenomen.  Deze 

stijging is te wijten aan de groei in 
de aantallen aanwezige systemen op 
daken.  Er  zijn  momenteel  ruim 
700.000 systemen met in totaal meer 
dan  11  miljoen  zonnepanelen 
geplaatst.  In  2018  zijn  er  21 
dakbranden  door  zonnepanelen 
bekend. 

Het komt dus wel voor en het is goed 
om naar de daadwerkelijke oorzaak 
bij  de  incidenten  die  plaats  hebben 
gevonden  te  kijken.  Bij  de 
dakbranden waarbij de zonnepanelen 
als oorzaak werden aangeduid, bleek 
in  alle  gevallen  sprake  van  een 
ondeugdelijke aansluiting.  Er waren 

connectoren  van  twee  verschillende 
merken  in  één  verbinding  gebruikt, 
stekkers  en  bedrading  waren 
onvakkundig  gemonteerd  en/of  de 
bedrading lag los. Verder werden er 
beschadigingen  in  de  aansluiting 
geconstateerd die al aanwezig waren 
voor  de  brand,  waarschijnlijk  door 
het  gebruik  van  ondeugdelijk 
gereedschap.

Over  een  stijging  in  het  aantal 
incidenten  bij  huizen  waarbij  de 
buren  ook  zonnepanelen  hebben 
liggen, heb ik niks kunnen vinden. 
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Ik begin maar in mijn eigen (Van Oldenbarnevelt)straat met het stellen van lastige vragen. Gelukkig doen alle buren die ik 
aanspreek hun best om de Raadsheer gevuld te krijgen.

Nicole Barten heeft wel een wens voor 2020. “De 10 km binnen het uur lopen, schrijf dat maar op. Ik ben aan het trainen,  
drie keer per week, voor de City Pier City.”

Liesbeth Verhage uit de Johan de Wittstraat heeft geen tijd om er nog een wens bij te hebben. Bij nader inzien heeft ze er  
toch één: “Ik hoop dat er aan het eind van dit schooljaar twee vlaggen aan mijn huis hangen.”

Het straatinterview met Alan Clinton mondt uit in een binnenvraaggesprek met een kop koffie. Ik bewonder het prachtig  
opgeknapte huis in de Johan de Wittstraat en de schuur annex buitenkamer. Die heeft een haard, die met het oog op de buren  
wordt gestookt met rookarm hout. Een wens heeft Alan nog wel: “Dat het fietspad langs de Rijnsburgerweg verbeterd wordt.  
Het is pas nieuw, maar staat bij regen onder water. Ik heb het al aangekaart bij de gemeente, maar mijn goede voornemen is  
om dat ook formeel te doen.” Kiki Breet heeft nog wel een vurige wens voor hun huis: “Een bio-ethanol haard in de  
woonkamer. Die is nauwelijks belastend voor het milieu.”

Amalia en Jan-Pieter van der Heijden (Van Oldenbarneveltstraat) hebben ieder een eigen passie. Amalia maakt ieder jaar een 
fotoboek voor hun twee dochters. Ze vindt het heerlijk om mee bezig te zijn en het hele jaar langs te zien komen. “Nu loop  
ik twee jaar achter door een opleiding.” Wat heilig is vergeleken bij de schoenendozen vol foto’s onder mijn eigen bed.  
Amalia vertelt enthousiast over de mogelijkheid om met QR-codes filmpjes toe te voegen. Jan-Pieter denkt geen passie te 
hebben, maar Amalia verklapt dat hij muziekquizzen maakt. “O ja. Dan mix ik tien oude hits aan elkaar en die app ik aan  
een groepje vrienden. Dan hebben ze een maand de tijd om ze te raden.”

Marjonneke Mook (Van Ledenberchstraat) heeft een praktische wens: “Een ondergrondse vuilnisplek, zodat we niet met de 
bak door het huis hoeven. Die laat modder achter op de vloer; niet zo handig met een baby in huis, die alles in haar mond  
stopt.”

Tot slot spreek ik overbuurvrouw Pien van Venetiën: “Mijn wens is dat we komend jaar fatsoenlijk Pools spreken tijdens 
onze vakantie. Max en ik zitten wel op Poolse les, maar komen nu niet voorbij Teletubbie niveau. En het zeep-imperium 
uitbreiden, dat is ook een wens.” 
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De brandweer geeft wel aan dat een 
brand eerder ontstaat als er te weinig 
ruimte  tussen  de  panelen  en  de 
ondergrond  zit  en  wanneer  de 
warmte nergens heen kan. Ik kan mij 
dus  indenken  dat  als  er  veel 
zonnepanelen  naast  elkaar 
geschakeld  liggen,  het  kwik 
dagenlang tot grote hoogte stijgt en 
er  in  de  installaties  onvoldoende 
rekening  is  gehouden  met  warmte 
die vanonder de systemen weg moet 
kunnen, dat in dit geval het risico is 
toegenomen  bij  meerdere  buren 

naast  elkaar  die  allen zonnepanelen 
hebben.  Ik  durf  toch  wel  te  stellen 
dat  één  ondeugdelijk  geïnstalleerde 
installatie  meer  risico  oplevert  dan 
veel  naast  elkaar  geplaatste 
installaties  die  allemaal  correct 
geïnstalleerd  en  goed  gecontroleerd 
zijn.

Mocht u dit voornemen hebben dan 
zou  ik  vooral  zonnepanelen  op  uw 
dak laten plaatsen,  of  uw buren dit 
nu ook hebben of niet, maar laat dit 
wel  door  een  gecertificeerd  bedrijf 

uitvoeren.  Als  u  al  zonnepanelen 
heeft en u heeft deze zelf geplaatst, 
de  installatie  is  door  dakdekkers 
gedaan  of  u  twijfelt  aan  de 
installatie,  laat  uw  energiecentrale 
(zonnepanelensysteem)  dan  keuren 
door  een  hiervoor  gecertificeerd 
bedrijf.

Bronnen: 
www.brandveilig.com 
www.zelfstroom.nl 
www.brandweer.nl
www.rtl.nl 

S t r a a t i n t e r v i e w s  o v e r  h e t  v u u r ,  d e  v u r i g e  
w e n s e n  e n  p a s s i e s  v a n  o n z e  b u r e n

S t r a a t i n t e r v i e w s  o v e r  h e t  v u u r ,  d e  v u r i g e  
w e n s e n  e n  p a s s i e s  v a n  o n z e  b u r e n

Martine de Jonge
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P a a s v u r e nP a a s v u r e n

Janny van Nieuwkoop

Nu  ik  dit  schrijf,  is  net  bekend  geworden  dat  het 
Nieuwjaarsvuur in Duindorp dit jaar niet doorgaat. Over 
het  vuur  op  Scheveningen  wordt  nog  een  besluit 
genomen.
Maar Nieuwjaarsvuren zijn  niet  de  enige vreugdevuren 
ter gelegenheid van een bepaalde feestdag.

In het oosten en noorden van ons land en ook in landen 
als  Oostenrijk,  Denemarken  en  Duitsland  worden  met 
Pasen  de  vuren  aangestoken.  Wellicht  van  heidense 
oorsprong om boze geesten te verjagen, maar misschien 
ook gewoon om praktische redenen wordt dan ’s avonds 
een paasboake aangestoken. Weken van tevoren beginnen 
de boeren op hun eigen erf al een paasbult te maken van 
snoeihout en ander overbodig geworden hout. Op grote 
terreinen,  zoals  bij  kasteel  Twickel  in  Delden,  bouwen 
vrijwilligers een torenhoge houtstapel.

Het bekendste Paasvuur van Nederland vindt ieder jaar 
plaats in de Overijsselse buurtschap Espelo. Dit dorp, met 
nog geen 400 inwoners, strijdt elk jaar rond Pasen met 
dorpen in de omgeving om het hoogste vuur te maken. 

Op 6 april 2012 bereikte Espelo met een hoogte van maar 
liefst 45,98 meter het Guinness Book of Records. Ruim 
40.000  toeschouwers  waren  getuige  van  die  geslaagde 
recordpoging.

Soms kan het geplande vuur niet doorgaan vanwege de 
sterke wind. Dan is het te gevaarlijk voor de omliggende 
bebossing  en  bebouwing.  Maar  als  de  omstandigheden 
goed zijn,  loopt  “het  volk” uit  om te genieten van het 
adembenemende schouwspel  en zich te warmen aan de 
gloed van het vuur. 

Ooit reden Marjan en ik gewoon een beetje rond in de 
omgeving van ons huisje in Delden en zagen her en der 
de  oranje  gloed  van  vuur.  Soms  heel  klein,  met  eigen 
mensen eromheen en verder alles pikkedonker. Zo viel ik 
dus in een, gelukkig droge, sloot.

De foto’s hierbij dateren uit 2007 en zijn van het enorme 
vuur  bij  het  kasteel.  Marjan  maakte  de  foto  van  haar 
dochters Lotte en Heleen en van mij. Volgend jaar wil ik 
er weer bij zijn. Ik ben een Tukker van begeerte!

Als een lopend vuurtje (= zich snel verspreidend, van een bericht of nieuwtje)

Als klap op de vuurpijl (= een verrassing)

De kastanjes voor iemand uit het vuur halen (= voor iemand anders het gevaarlijke werk 

of een lastig klusje doen)
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Een eigen huis, een plek onder de zon. Op een prachtig zonnige dag in oktober kochten wij ons eigen huis onder de  
zon in de Fagelstraat. We hadden wat verbouwplannen en die zouden ons huis nog meer ons droomhuis maken.

We waren ons er van bewust dat er achterstallig onderhoud was 
in  dit  oude  huis  en  dit  was  ingecalculeerd  in  de 
verbouwplannen.  Vol goede moed begonnen we in december 
met het afhalen van het behang in de woonkamer. Al bij deze 
eerste stap realiseerden we ons dat een oud huis ook zich ertoe 
leent  om in de  loop der  jaren steeds  kleine  aanpassingen te 
maken of in ons geval uitbreidingen te maken, op bijvoorbeeld 
de elektra. Allerlei elektradraden liepen kriskras over de muur, 
vooral uitgebouwd vanaf stopcontacten ‘die er al eerder zaten’ 
naar  nieuwere,  extra  stopcontacten.  Dit  geheel  was  allemaal 
aangesloten in een oude stoppenkast, die eigenlijk onvoldoende 
spanning  kon leveren.  Wij  en  de  elektricien  vonden  dit  een 
behoorlijk onveilige, brandgevaarlijke, situatie. Mede omdat er 
een kleine op komst was vonden wij het heel belangrijk dat ons 
huis  optimaal  (brand)veilig  werd.  Brandveiligheid  was  met 
name voor mij op dat moment nog belangrijker dan dat ik dat 
op ieder ander moment waarschijnlijk had gevonden. Dus de 
elektra werd grondig aangepakt. Alle draden zijn vervangen en 
vanaf  scratch  is  een  nieuwe  degelijke  basis  voor  de  elektra 
aangelegd (zonder  bogen,  slingers  en  diagonale  lijnen).  Ook 
onze stoppenkast is vervangen door een nieuw exemplaar die 
met gemak onze inductiekookplaat en andere apparaten aan kan 
en die voldoende groepen heeft voor de veiligheid. 

In de woonkamer was een verlaagd plafond aangebracht, en wij wilden graag 
het hoge plafond in dit prachtige huis terughalen. Bij het weghalen van het  
verlaagde plafond bleek het plafond dat tevoorschijn kwam niet meer veilig 
was.  De  stuc  op  riet  moest  ofwel  grondig  gerestaureerd  worden  of  
verwijderd worden. Op dit punt hebben de zwangerschapshormonen vast en 
zeker een rol gespeeld want ik vond het een absolute must dat alle riet tussen 
de plafonds uitgehaald werd met als hoofdreden dat ik vond dat stuc op riet 
toch  echt  niet  brandveilig  genoeg  was.  We  hebben  gezocht  naar  een 
brandveiligere oplossing en hebben nu steenwol tussen de plafonds zitten, 
betimmerd met stucplaten, die vervolgens zijn afgewerkt met stuc. 

Momenteel wonen we al weer meer dan een half jaar in ons huis, met een  
fijn  veilig  gevoel,  met  mooie  gestucte  hoge  plafonds en  muren  die  weer 
veilig ‘lek’ geboord kunnen worden. Onze stroomvoorziening voldoet aan de 
eisen  van  deze  tijd  en  er  kunnen  zonder  problemen  nog  behoorlijk  wat 
apparaten op worden aangesloten. 
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Marit Timmers, tekst en foto's

16



Volgens de instructies van de brandweer lopen we uiteraard al deze apparaten inclusief snoeren regelmatig na op  
beschadigingen en houden we ons wasmachinehok en de ventilatiekanalen stofvrij.

De brandweer geeft op hun website een top drie oorzaken van brand in woonhuizen: 

Schoorsteenbrand: het gebruikte hout is dan vaak onvoldoende droog of onvoldoende schoon wat steekvlammen 
geeft, of de schoorsteen is al lang niet meer schoon geveegd waardoor er deeltjes in hangen die vlam kunnen vatten.

Koken: een pan op het fornuis, maar ook de oven, magnetron en frituurpan zijn objecten waar relatief vaak brand in  
ontstaat.  De schade blijft  beperkt als je er snel bij  bent en als de brand niet direct kan overslaan naar brandbare  
objecten zoals ovenwanten of een theedoek, dus blijf in de buurt.

Elektrische  apparaten: verder  zijn  elektrische  apparaten  een  belangrijke  veroorzaker  van  brand.  Met  name  de  
combinatie stof en elektriciteit  is  brandgevoelig.  Denk aan wasmachines en drogers, waarbij  de filters regelmatig  
schoongemaakt moeten worden, en de ruimte waar deze staan regelmatig van stof te ontdoen, maar denk ook aan  
mechanische ventilatiesystemen. Ook de snoeren van elektrische apparaten zijn vaak een veroorzaker van brand. Loop  
snoeren geregeld na op beschadigingen en leg snoeren niet onder een tapijt of een mat. Haspels moeten helemaal  
uitgerold zijn anders worden ze ook te warm waarbij het plastic om het snoer kan gaan smelten (denk bijvoorbeeld ook  
aan je stofzuiger). 
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De vuurproef doorstaan (= slagen in de moeilijke onderneming)

Een ijzer in het vuur hebben = een plan hebben dat nog onbekend is voor de buitenwereld)

Een potje te vuur hebben staan (= iets onaangenaams te verwachten hebben)

Ergens de hand voor in het vuur steken (= heel zeker weten dat iets zo is)

Geen rook zonder vuur (= er wordt niet over gepraat of er is wel iets van waar)

Geloof nooit iemand die in de ene hand water en de andere hand vuur draagt (= wees niet 
lichtgelovig, niet iedereen is het vertrouwen waard)

Het is gezond om in het vuur te pissen (= het is goed om hevigheid te kalmeren)

Het is maar een strovuurtje (= het ziet er erg uit, maar het is snel voorbij)

Het is olie op het vuur (= een reeds zeer gespannen situatie wordt door 1 extra gebeurtenis 
of opmerking tot een uitbarsting gebracht)

Het vuur uit de sloffen lopen (= een uiterste inspanning leveren door hard te lopen)

Hij loopt alsof hij het vuur in zijn aars heeft (= hij loopt heel hard)

Iemand het vuur na aan de schenen leggen (= iemand onder druk zetten)

In vuur en vlam staan (= erg opgewonden zijn / hevig branden)

Met vuur spelen (= met gevaarlijke dingen laks omgaan, gevaarlijke dingen doen) 

Olie in/op het vuur gooien (= iets doen waardoor de ruzie opnieuw begint of oplaait)

Te veel vuur in een stoof doet ze branden (= te veel is schadelijk)

Voor iemand door het vuur gaan/vliegen (= voor iemand alles overhebben, zich opofferen) 
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Veel puzzelplezier! En er is een lekker prijsje voor de snelste inzender van de correcte oplossing! 
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Marit Timmers
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S a m e n  n a a r  N u l  o p  d e  M e t e rS a m e n  n a a r  N u l  o p  d e  M e t e r

Eveline Kamstra en Yung Lie

Vroeger  verwarmden  onze  verre  voorouders  hun 
onderkomen  met  open  vuur,  later  met  turf  en  steenkool. 
Sinds de jaren 60 gebruiken de meeste huishoudens aardgas 
voor centrale verwarming. En daar moeten we op relatief 
korte termijn vanaf; het streven van de gemeente Leiden is 
om in 2050 de stad klimaatneutraal te verwarmen.

De stap  naar  een nieuw duurzaam energiesysteem is  een 
ingewikkelde  beslissing:  welke  maatregelen  kan  je  nu  al 
nemen, is de inzet van een warmtepomp wel de juiste, wat 
zijn  de  alternatieven,  kunnen  we  gemeenschappelijke 
voorzieningen  treffen?  Bovendien  is  onduidelijk  wie  de 
energietransitie  gaat  betalen.  Wat  wordt  de  rol  van  de 
provincie Zuid-Holland, wat doet de Rijksoverheid op het 
gebied  van  subsidies?  Al  met  al  een  doolhof  voor 
woningeigenaren. 

De meeste huizen in de Raadsherenbuurt  zijn gebouwd in 
een tijd dat er nauwelijks bouwvoorschriften voor isolatie 
bestonden. Nieuwe energiesystemen zijn niet geschikt voor 
deze oude huizen. Stap één bestaat uit het verbeteren van de 
isolatie. Dat hoeft niet ingewikkeld en duur te zijn, het kan 
bestaan  uit  het  verbeteren  van  efficiency  van  de  CV 
installatie en uit andere simpele maatregelen die het gas- en 
elektriciteitsverbruik  terugdringen,  ook  goed  voor  de 
portemonnee.

De start en het riool
Al enige jaren voert Leiden een gemeente-brede  GaGoed 
Leiden duurzaamheidscampagne  waarbij  de  gemeente 
samenwerkt  met  (onafhankelijke)  energieambassadeurs  in 
de wijken.  De wijkambassadeur ondersteunt de bewoners 
met isoleren en met de grotere stap om van het gas los te  
komen.  De  energietransitie  kan  op  wijkniveau  een  kans 
opleveren voor bewoners om samen op te trekken. Bij dit 
laatste kan de wijkambassadeur faciliteren. Yung Lie is de 
wijkambassadeur  voor  de  Raadsherenbuurt  en  Eveline 
ondersteunt  hem  met  de  opstart  en  de  opzet  van  de 
Nieuwsbrief.  Nu  is  een  geschikt  moment  om  te  gaan 
nadenken over vernieuwing. In 2023 zullen de riolen in de 
wijk worden  vervangen en dat  biedt  een  uitgelezen  kans 
voor de wijkbewoners om nu te onderzoeken of er dan ook 
andere  infrastructuur  kan  worden  meegenomen  zoals 
glasvezel of leidingen voor bijvoorbeeld een warmtenet. De 

gemeente  Leiden  wil  zijn  medewerking  verlenen  aan 
onderzoek en het organiseren van overleg met de wijken en 
de betrokken organisaties. Dit biedt de Raadsherenbuurt de 
transitie op een eigen verkozen manier in te vullen. 

Bewoners beslissen over de toekomst van hun wijk
De Raadsherenbuurt heeft een sterke sociale betrokkenheid. 
Men wil best nadenken over alternatieven voor het gebruik 
van  aardgas,  maar  hoe  doe  je  dat?  Bewoners  kunnen  in 
kleine  groepen samen  zoeken wat  een  praktische  aanpak 
kan zijn van grotere zaken, zoals gezamenlijke inkoop, de 
beste  installateurs,  de  meest  aanbevolen  zonnepanelen, 
technisch  advies,  praktische  informatie  en 
subsidiemogelijkheden. Een eerste  actie  in  die  richting is 
onlangs in gang gezet bij  een groep bewoners in  de Van 
Ledenberchstraat;  zij  willen  onderzoeken  welke 
maatregelen zij kunnen treffen om hun huis energiezuiniger 
te maken. 

Natuurlijk  kunnen  bewoners  zelf  kiezen  hoe  ze  de 
energietransitie willen aanpakken. De eerste stap is alvast 
isoleren en bezuinigen op energie. Want wat er ook gebeurt 
met de energietransitie, het goed isoleren van de woning is 
altijd  nodig.  Dit  kan  met  behulp  van  de  Zuinigst  Box 
waarin  zich  voorbeelden  bevinden  zowel  van 
isolatiematerialen  die  gemakkelijk  en  goedkoop  in  de 
woning kunnen worden aangebracht als van verschillende 
meetinstrumenten  die  vocht  en  tocht  kunnen  bepalen. 
Iedereen kan deze box (gratis!) een week lenen om in eigen 
huis metingen te verrichten. Je moet hem wel zelf afhalen, 
en  natuurlijk  weer  terugbrengen.  Wil  je  de  Zuinigst  Box 
eens lenen? Stuur dan een mail naar: lijster13@telfort.nl

Streven  is  dat  zoveel  mogelijk  mensen  meedoen.  Het 
samenwerken met buren levert vele voordelen op: ‘alleen 
ga  je  sneller  maar  samen  kom  je  verder’.  In  een 
Nieuwsbrief  kunnen de bevindingen worden gedeeld  met 
wijkgenoten.  De  Nieuwsbrief  bevat  ook  praktische 
informatie en antwoorden op vele vragen; waaruit bestaan 
de  zogeheten  kleine  maatregelen,  waar  kan  men  de 
informatie  vinden,  hoe  kunnen  bewoners  van  oude 
woningen zich aanmelden voor gratis  woninginspectie en 
energie-advies, hoe begin je met isoleren en besparen? Het 
staat binnenkort allemaal in de Nieuwsbrief. Hebt u daarin 
interesse? Geef uw mailadres door aan: lijster13@telfort.nl
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Zaterdag 5 oktober klokslag half vier. De aula van de Woutertje Pieterse was goed gevuld. Alle zitplaatsen waren bezet  
en  de  tweede  aflevering  van  het  jaarlijkse  concert  van  de  Raadsvogels  kon  zich  verheugen  op  een  groeiende 
belangstelling. Voorzitter Lieke van Boven heette iedereen welkom en stak meteen de loftrompet over dirigent Peter  
Scheele,  die  de  zangeressen  veel  nuttigs  had  bijgebracht  als  ‘zuiver  zingen  en  naar  elkaar  luisteren’.  Over  het  
algemeen was dat inderdaad goed te merken.

Het programma bestond uit een dertiental gevoelige liederen uit diverse tijden en hoeken van de wereld. Natuur, wind,  
weemoed, liefde en afscheid bepaalden de sfeer van de muziek. Voor een komische nooit zorgde het dochtertje van 
dirigent Scheele, dat zittend aan de voeten van haar vader probeerde zijn aanwijzingen na te volgen. Haar optreden  
werd door veel vlug tevoorschijn getrokken smartphones naarstig geregistreerd. 

Voor de afwisseling zorgden twee ensembles. Allereerst bracht blazersgroep ‘De Goede Stemming’ (5 trompetten en 1 
trombone) de stemming er goed in met fraaie zestiende-eeuwse melodieën en een bekend nummer van Herb Alpert,  
‘Spanish Flee’, waarbij enige medewerking van het publiek werd gevraagd en verkregen. Ook de zusjes Iris en Eline  
van der Plas sleepten de zaal mee, met drie liederen, van Beyoncé, Alison Moyet en een lied uit ‘Soldaat van Oranje’. 

Na afloop stonden er drankjes en hapjes klaar en waren de terechte complimenten niet van de lucht. Vrijwel alle  
aanwezigen keken terug op een gezellige, amusante en kunstzinnige middag. 

In 2020 viert de Raadsherenbuurt alweer haar 95 jarige bestaan! Om ervoor te zorgen dat de leukste buurt van Leiden  
dit  lustrum met  elkaar  op  een  feestelijke  wijze  kan  vieren  is  de  lustrumcommissie  in  het  leven  geroepen.  De 
lustrumcommissie gaat medio september 2020 speciaal voor de bewoners van de Raadsherenbuurt een onvergetelijk  
weekend voor jong en oud organiseren!! 

Om e.e.a. in goede banen te leiden zijn wij nog op zoek naar een of twee enthousiastelingen om onze commissie te  
versterken. Dus, vind jij het leuk om activiteiten te organiseren? Draag jij de Raadsherenbuurt een warm hart toe?  
Stuur dan even een berichtje naar rjdewaal@yahoo.com en wij nemen contact met je op!
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G e s l a a g d  c o n c e r t  d e  R a a d s v o g e l sG e s l a a g d  c o n c e r t  d e  R a a d s v o g e l s

Gerard Schelvis, Fagelstraat

R a a d s h e r e n b u u r t  L u s t r u m  2 0 2 0R a a d s h e r e n b u u r t  L u s t r u m  2 0 2 0

Robbert de Waal
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B U U R T G E N O T E N
S i n t  M a a r t e nS i n t  M a a r t e n

Jeroen Hiemstra

Op maandag 11 november  was het  al  de  hele  dag 
onstuimig weer, maar wat we hier om 6 uur 's-avonds 
voor  de  kiezen  kregen  hebben  we  zelden 
meegemaakt in de Raadsherenbuurt!

Er  barstte  een  hoosbui  los  die  ongeveer  twintig 
minuten heeft  geduurd juist  op het  moment dat  de 
kinderen  verzamelden  op  het  Rozenpleintje. Een 
stortbui met heel koude wind, maar eigenlijk mocht 
dat de pret niet drukken. De opkomst was iets lager 
dan voorgaande jaren, ik schat zo’n 50 kinderen, ook 
uit  de  binnenstad  en  andere  buurten.  Alhoewel  er 
veel lampionnen vroegtijdig sneuvelden was de sfeer 
super en de uiteindelijke snoepbuit van de kinderen 
ook! Dank aan het bestuur voor de organisatie en dat 
er  ondanks  de  regen  nog  een  vuurtje  kon  worden 
gestookt op het Rozenpleintje.
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 Op 11 november het boek  Sabri, de vlucht van een Iraakse Koerd die als 
kapper  overeind  bleef is  verschenen?  Het  werd  die  dag  door  John  Marks 
aangeboden  aan  burgemeester  Lenferink  van  Leiden,  stad  van  vluchtelingen.  
Auteur  is  onze  begin  dit  jaar  overleden  oud-buurtgenoot  Geertrui  Marks-van 
Lakerveld. 

 Sabri werd geboren in Iraaks Koerdistan, raakte eind jaren ’80 betrokken bij de 
bloedige  burgeroorlog,  besloot  in  1996  te  vluchten  naar  Europa  via  Turkije,  
Griekenland,  Oekraïne en  Italië.  Steeds werd  hij  gepakt  en  teruggestuurd.  Hij 
kreeg  te  maken  met  onbetrouwbare  smokkelaars,  valse  paspoorten  en 
mishandeling.  Als  bootvluchteling  sprong  hij  in  doodsangst  van  boord  om 
zwemmend de kust te bereiken. Pas bij de zesde poging bereikte hij Nederland.  
Negen jaar leefde hij hier in onzekerheid in verschillende asielzoekerscentra. Hij  
leerde Nederlands en volgde een kappersopleiding, wat eigenlijk niet mocht. Zijn 
opleiding  betaalde  hij  met  zijn  verdiensten  als  kapper.  In  2007  kreeg  hij  de 
felbegeerde  verblijfsstatus.  Sindsdien  drijft  hij  in  Leiden  een  goedlopende 
kapperszaak op de Steenstraat 23. Een aangrijpend, soms gruwelijk, vaak schokkend vluchtverhaal.
Het  boek  kost  €10 en  is  verkrijgbaar  in  de  boekhandel,  via  www.uitgeverijdemuze.nl en  bij  kapsalon  HipHaar, 
Steenstraat 23.

 Onze  oud-redacteur  Ruurd  Kok  tijdens  een  fietstocht  een  bijzondere  vondst  deed?  Hij  ontdekte  namelijk 
kilometerpaal  19  aan  de  Haarlemmerstraatweg  tegenover  de  gemeentewerf  van  Oegstgeest.  Vroeger  markeerden 
dergelijke palen langs de route van Den Haag naar Haarlem de afstand tot het centrum van Den Haag. De paal was  
helemaal overwoekerd door groen, maar is vrij geprepareerd en staat nu weer te glimmen in de zon. 

 Op zondag 26 januari 2020 de Lions Club Leiden Lakenstad van 14 tot 17 uur een veiling van diensten verzorgt in 
de gezellige ambiance van een wijnproeverij bij Noordman wijnen? De opbrengsten van veiling en proeverij gaan dit 
jaar  naar  een  Leidse  organisatie,  namelijk  het  Leidse  project  Ouder-Kind  Taalgroep.  Bij  dit  project  leren  jonge 
kinderen en hun ouders (statushouders) de Nederlandse taal door samen te lezen, liedjes te zingen en spelletjes te doen.  
De ouders krijgen een taalcoach die hen begeleidt. Het project is een initiatief van de Leidse Ekklesia. U kunt zich nu  
reeds opgeven door u aan te melden via dienstenveiling2020@gmail.com met vermelding van uw naam en adres. U 
ontvangt  daarna  een  bericht  van  ontvangst  met  daarin  o.a.  een  aankondiging  over  de  wijze  van  betalen  van  de 
toegangsprijs  ad  €  15.  Medio  december  2019  volgt  de  uitnodiging  en  ontvangen  de  aangemelde  personen  hun 
toegangsbewijs  en  de  lijst  van  aangeboden  diensten.  Contact  via  onze  buurtgenoot  Mieke  Gasthuis  
(mieke.gasthuis@icloud.com).

 De gemeente Leiden vanaf 2020 per huishouden een minicontainer wil gaan plaatsen voor papier en karton? Dat is  
een maatregel, die in de Raadsherenbuurt heeft geleid tot voor- en tegenstanders. Uw bestuur heeft zich er al over  
beraden en zal het plan op de agenda zetten van de ALV 2020. Daarna is er nog ruim de tijd om het buurtgevoel over  
te brengen aan het gemeentebestuur. Als u dit onderwerp ter harte gaat, kom dan (eens te meer!) naar die vergadering.  
De datum staat al voorin deze krant en u krijgt t.z.t. een uitnodiging in de bus.
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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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C O L O F O N

»DE RAADSHEER«

Een uitgave van de Vereniging Raadsherenbuurt Leiden

Kopij aanleveren per e-mail (zie redactie-adres)

Tekst in Word als bijlage, zonder opmaak

Foto's en andere illustraties in jpg als bijlage in de mail

Illustratie voorplaat

Olivier de Jonge, Van Oldenbarneveltstraat

Bezorging

Cédric en Bodil Leijenaar, Ella van Luyn, Van Oldenbarneveltstraat

Oplage 320 exemplaren

Redactie redactieraadsheer@hotmail.nl

Jeroen Hiemstra Fotografie (tenzij anders vermeld)
Fagelstraat 15, 512 1213

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

Martine de Jonge V. Oldenbarneveltstr. 44, 06 
48793652

Hans Rohlof V. Oldenbarneveltstr. 38, 514 5747

Anne Sanderink V. Oldenbarneveltstr. 40, 301 5157

Ton Staphorst Johan de Wittstraat 52, 517 0264

Marit Timmers Fagelstraat 29, tel. 06-50591271

Annet van der Velden Van Slingelandtlaan 9, 515 0205

Nicole van der Linden Opmaak 

      V. Oldenbarneveltstr. 16, 517 7023

Bestuur

Roos Toxopeus Voorzitter
Fagelstraat 41, 06-45278844

Pippijn Wijnhoven P  enningmeester  
V. Oldenbarneveltstr. 26, 06-
12323591

Ernst ter Braak Secretaris
Fagelstraat 16, 06-18256377

Joep Besselink Johan de Wittstr. 40, tel. 06- 
51716590

Paulien Retèl Fagelstraat 31, tel. 06-53426893

Sylke Wieland Warmonderweg 43, tel. 531 1790

Karlijn Broekhuizen Webmaster

E-mail webmasterraadsherenbuurt@live.nl

Website www.raadsherenbuurt.com  

Minibuurtgids

Familieberichten graag doorgeven aan Pippijn 
Wijnhoven en aan de redactie van De 
Raadsheer

Diefstal, inbraak, ouderenhulp, informatie 
over onderhoud en huis verbouwen, 
uitwisseling van gereedschap: Rob 
Grootenhuis, Fagelstraat 14, 515 4769, 
grhuis@ipact.nl

Gevonden voorwerpen, Rita de Coursey, 
Fagelstraat 39, 515 5886

Mededelingkastje, Louise Berkhout, Joh. de 
Wittstraat 18, 5177 013

Buurtarchief lokaal, Jeroen Hiemstra, 
Fagelstraat 15, 512 1213

Buurtarchief regionaal, Erfgoed Leiden, 
Boisotkade 2A, 516 5355

Vereniging Binnenterrein OWHJ 
Raadsherenbuurt, Ad Littel, V. 
Oldenbarnevelstraat 35, 515 3475

Vereniging Vrienden van de Leidse Hout, 
Lieke van Boven, Johan de Wittstraat 29, 06 
24182879

Stichting Leidse Hout Monumentwaardig, Jan 
Reedijk, Antonie Duycklaan 4, 517 6596

Werkgroep Leidse Hout Theater, Richard 
Brame, J. de Wittstraat 41, 06 21881885

Werkgroep Nieuweroord, Marijke van Dobben 
de Bruijn, Warmonderweg 1, 517 3657

Buurtenkoor De Raadsvogels, Jenke 
Goudriaan, Warmonderweg 47, 523 7710

Leeskring De Raadsheer, Rita de Coursey, 
Fagelstraat 39, 5155886

Vereniging onderhoud garageplein 
Fagelstraat, Fokke Dijkema, Fagelstraat 23, 
515 3994

Oud Papier Actie, Rob Grootenhuis, 
Fagelstraat 14, 515 4768

Wijkagent, Mick Hogervoorst, 0900-8844, in 
acute situaties 112

Werkgroep mobiliteit, Maarten Mentzel, 
Johan de Wittstraat 38, 517 2570
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