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Onze buurt in coronatijd



Hier volgen de geplande buurtactiviteiten. Het is nog niet bekend of deze doorgang zullen vinden 
en zo ja in welke (aangepaste) vorm. Zie hiervoor de berichtgeving van het bestuur via Nextdoor, 
de website en de flyers.

Zaterdag 5 en zondag 6 september

◊ Jubileumfeest met kleinschalige activiteiten
◊ Raadsherenloop
◊ Buurt-BBQ
◊ Kindervoorstelling in het openluchttheater

Zaterdag 3 oktober

◊ Hutspotmaaltijd Fagelstraat
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De Raadsheer in kleur is op papier helaas onbetaalbaar. 

Op de website www.raadsherenbuurt.com kunt u de foto's wel in kleur zien. 

En ook de oude Raadsheren nog eens nalezen!

T O E K O M S T I G E  B U U R T A C T I V I T E I T E N

http://www.raadsherenbuurt.com/


Het thema van deze Raadsheer zou eigenlijk ‘Geschiedenis’ zijn. Maar dat is, eh, geschiedenis. Want we 
werden met zijn allen zo overspoeld door de actualiteit, dat wij als redactie het gek vonden om géén 
aandacht aan de coronatijd te besteden. Het is een bijzondere periode, waarin veel in ons leven opeens 
compleet veranderd is.

Allereerst willen we ons medeleven uiten aan alle buurtgenoten die ziek zijn of die verdriet of zorgen 
om hun naasten hebben. Ook wensen we iedereen die in zijn/haar werk getroffen is door de 
coronamaatregelen, sterkte.

In deze Raadsheer belichten we de meer alledaagse ervaringen in coronatijd. U leest hoe 5 mei en 
Koningsdag gevierd zijn (op afstand natuurlijk), hoe Nicoles agenda helemaal overhoop gegooid werd 
en hoe het thuisonderwijs beleefd is. Over de boodschappendienst die opgezet is, de Raadsbakkertjes 
en de vrolijke mondkapjes die Leta Janssen maakt. Deze tijd vraagt om flexibiliteit en creativiteit en die 
blijken duidelijk aanwezig in onze buurt. Ook leest u een interview met Lonneke van Berkel, waarin zij 
vertelt hoe het is om huisarts te zijn tijdens de Covid-19 epidemie.

We hebben veel foto’s deze keer, om ook in beeld verslag te doen. Ik heb er één aan toegevoegd van 
mijn mooiste moment tijdens de crisis: mijn bezoek aan de thuiskapper. Normaal gesproken zou het 
niet in mijn hoofd opgekomen zijn om mijn haar te laten knippen door….. mijn dochter. Maar ik heb 
genoten van haar aandachtige en liefdevolle behandeling. En het resultaat was ver boven verwachting!

Daarnaast besteden we aandacht aan het 95-jarig bestaan van onze buurt en aan 75 jaar bevrijding. 
Toch nog een beetje geschiedenis, dus. In het herfstnummer komt het thema geschiedenis uitgebreider 
aan bod. Heel graag ontvangen we uw bijdrage voor 19 september via redactieraadsheer@hotmail.nl. 
Die mag trouwens ook over iets anders gaan dan het thema, zoals de filmpuzzel die we deze keer 
hebben ontvangen van Victor Siemelink (8). Dankjewel, Victor!

Toen wij dit nummer maakten, zaten we nog volledig in de intelligente lockdown. Inmiddels kan en mag 
er weer meer. Laten we hopen dat dit zo blijft en dat we het hoofdstuk corona binnenkort kunnen 
afsluiten.

We wensen u een hele goede zomer.
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V A N  D E  R E D A C T I E
Martine de Jonge-Voskuil, tekst en beeldschermfoto

Bovenste rij: Nicole van der Linden, Martine de Jonge, Hans Rohlof
Middelste rij: Anne Sanderink, Marit Timmers, Kiki Breet
Onderste rij: Jeroen Hiemstra, Annet van der Velden

mailto:redactieraadsheer@hotmail.nl
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V A N  H E T  B E S T U U R
Sylke Wieland, beeldschermfoto Sylke Wieland

Beste buurtgenoten,

Wat is er sinds het verschijnen van de vorige Raadsheer 
veel veranderd. Het coronavirus heeft een enorme impact 
gehad op het dagelijks leven van ons allen. We kunnen 
alleen maar hopen dat de meesten van u de afgelopen 
maanden gezond en zonder grote zorgen zijn 
doorgekomen. Het is fijn dat alle maatregelen inmiddels 
langzaamaan weer wat versoepeld kunnen worden.

Toch bracht deze periode ook mooie veranderingen met 
zich mee. Het was heerlijk rustig op straat, er reden 
weinig auto’s door onze buurt en de jongste jeugd heeft 
weer ontdekt hoe leuk het is om met elkaar op straat te 
spelen. Het mooie weer was hierbij extra fijn. Verder zijn 
er verschillende buurtinitiatieven op gang gekomen, zoals 
de boodschappendienst en de visgroothandel die nu 
wekelijks verse vis aan huis bezorgt. Zelf heb ik me vaak 
gerealiseerd hoeveel geluk ik heb om in deze fijne buurt te 
wonen, met de Leidse Hout om de hoek.

Natuurlijk vonden we het als bestuur jammer dat 
buurtactiviteiten niet op de gebruikelijke manier konden 
doorgaan. Koningsdag werd dit jaar “ Woningsdag” en de 
ALV moest via Zoom plaatsvinden. We waren daarom 
extra blij met de goede opkomst. Tijdens de 
bestuurswisseling namen we afscheid van Ernst ter Braak, 
secretaris en legden Roos Toxopeus en Pippijn Wijnhoven 
hun functies als voorzitter en penningmeester neer. We 
zijn dankbaar voor hun bijdrage en blij dat Roos en 
Pippijn voorlopig als algemeen bestuurslid aan willen 
blijven. Paulien Retèl nam het stokje als nieuwe voorzitter 
over, Joep Besselink is nu penningmeester en 
ondergetekende uw nieuwe secretaris.

Een belangrijk punt dat tijdens de vergadering aan bod 
kwam was de vooraankondiging van de gemeente omtrent 
de vervanging van riolering en herinrichting van onze 
buurt. We willen hier uiteraard actief bij betrokken zijn en 
daarom werd besloten een werkgroep te starten die de 
belangen van onze buurt kan behartigen. Roos zal namens 
het bestuur in deze werkgroep plaatsnemen, andere 
geïnteresseerden zijn van harte welkom. Verderop in deze 
Raadsheer valt hierover meer te lezen.

Een ander belangrijk punt was hoe er omgegaan kan 
worden met de aankomende buurtactiviteiten en het 
buurtlustrum. We zullen er naar blijven streven om de 
activiteiten waar mogelijk door te laten gaan. Indien de 
maatregelen daarom vragen, doen we dat met een 
aangepast programma. Aangezien het lastig is om ver 
vooruit te plannen zullen we u op de hoogte houden, via 
Nextdoor en de website van de Raadsherenbuurt en 
uiteraard ook via de inmiddels bekende flyers in de 
brievenbus. Ook voor het lustrum geldt dat er een 
afweging gemaakt moet worden in wat haalbaar en 
realiseerbaar is. Een lustrum is alleen een echt buurtfeest 
als het voor alle buurtgenoten toegankelijk en veilig is. De 
voorzitter van de lustrumcommissie, Robbert Jan de Waal 
zal in deze Raadsheer hier verdere toelichting over geven. 
Hierbij een oproep aan u allen, mocht u leuke, alternatieve 
ideeën hebben voor onze buurtactiviteiten en het 
aankomende lustrum dan zijn die van harte welkom.

Tot slot heeft het bestuur afgelopen maand ook de 
allereerste buurtpenning uitgereikt. Bent u ook zo 
benieuwd wie de gelukkige was?

Ik wens u een gezonde, mooie, zonnige zomer en hoop dat 
we elkaar snel weer op straat zullen treffen!

Bovenste rij: Roos Toxopeus, Sylke 
Wieland, Carien Winckel

Middelste rij: Paulien Retèl, Pippijn 
Wijnhoven, Joep Besselink

Onderste rij: Ernst ter Braak



1. Wanneer en waarom ben je in de buurt komen wonen?
Wij hebben ons huis in oktober 1987 gekocht. We woonden eerder met veel plezier in de binnenstad, aan de Hogewoerd. 
Buurten aan de andere kant van het station vonden we ver weg, eigenlijk een soort Siberië. Na enig zoeken dachten we daar 
toch een woning te kunnen kopen, aan de Nachtegaallaan in de Vogelbuurt, met – nu nog steeds – een prachtig uitzicht op de 
polder. Om de financiering rond te krijgen hadden we ‘gemeentegarantie’ nodig. De betrokken ambtenaar trof een 
doorgezakte latei aan (een draagbalk boven een raam) die eerst maar eens moest worden gerepareerd. Met de verkoper 
werden we het niet eens over wie de kosten daarvan zou moeten  betalen. De verkoop ketste af. De desillusie was groot. Als 
ik in de Vogelbuurt kom, kijk ik nog steeds naar de staat van de lateien daar. Een paar weken daarna trof Jeanet op een voor 
het aanbieden van huizen niet erg gebruikelijke pagina van het Leids Dagblad het huis op de Johan de Wittstraat aan. Toen 
was het snel gebeurd. 

2. Wat is het mooiste originele detail in je huis?
Niet zozeer een detail in het huis, maar vooral de straat en de omgeving vind 
ik nog steeds mooi, in het bijzonder de entree van de Johan de Wittstraat 
vanaf de Rijnsburgerweg, de royale breedte van de straat, de groene 
omzoming, en de per seizoen wisselende lichtval. En verder de terrazzovloer 
in de gang toen die net weer in oorspronkelijke, glanzende, staat hersteld was.

3. Wat is je favoriete buurtactiviteit?
In de beginjaren deden wij (vooral Jeanet als toenmalig lid van het bestuur) 
en de kinderen aan veel activiteiten mee. Onze kinderen Floor en Ward wonen 
nu in Amsterdam, al woont er ééntje sinds de Corona-uitbraak weer ‘thuis’. 
Dat geeft hem meer ruimte om te kunnen thuiswerken dan in zijn kamer in 
Amsterdam… Verder mag ik graag tennissen bij de Leidse Hout. 

4. Als de Raadsherenbuurt € 50.000 zou krijgen om de buurt te 
verbeteren of te verfraaien, hoe zou jij dat doen?
Laat de buurt vooral wat-ie is! Ik denk hooguit aan iets als de kwaliteit van de 
bestrating van de Hogerbeetsstraat (nu weer op orde, maar het wachten is op 
de volgende achteruitgang als gevolg van de groei van de sequoia’s in die 
straat). En de moeizame fietspassage (paaltjes!) van de Van 
Oldenbarneveltstraat naar de Anthonie Duycklaan, ooit bedacht om 
autoverkeer te blokkeren.

5. Hoe ga je naar je werk en hoe lang doe je daarover?
Ik ben sinds anderhalf jaar met pensioen. Ik doe alles met de fiets naar de stad (paar kilometer), naar de kust (10 kilometer), 
naar Amsterdam (41 kilometer).

6. Wanneer en hoe heb je voor het laatst gebruik gemaakt van wat Leiden aan cultuur te bieden heeft?
Medio maart bezocht ik een concert in de Aalmarktzaal van de Stadsgehoorzaal en een pianoconcert in de Pauluskerk. En 
toen deed het coronavirus de deuren dicht…. 

7. Welk krant lees je, op welk moment van de dag en hoe lang doe je daarover?
Ik lees de Volkskrant in de ochtend en de NRC in de avond. In het weekend ook nog het Leids Dagblad. Allemaal nog in 
papieren vorm. Ik doe er vrij lang over.

8. Wat komt spontaan bij je op als je het thema van de Raadsheer leest (onze buurt in coronatijd)?
Op het moment dat ik dit schrijf, leven we in de achtste week na de afkondiging door de overheid van de zogeheten 
lockdown die nodig is om de uitbraak van dat virus te kunnen gaan beheersen. Mijn spontane gedachte was dat dit een mooi 
onderwerp zou zijn voor deze Raadsheer (en dat is het inmiddels), maar ook voor komende edities.

9. Welke vraag zou je jezelf willen stellen en wat is daarop je antwoord?
In vervolg op vraag 8 is de vraag nu: hoe gaat dit aflopen? Ik hoop daarover in de volgende editie meer te lezen.

10. Wie is de volgende die het kettinginterview mag vullen? En waarom heb je haar/hem verkozen?
Cor Kuijt, van de Warmonderweg. Ik ken Cor (en Johan) al heel lang, nog uit de tijd dat Cor de leiding had over 
kinderopvang Krullevaar en onze twee kinderen daar werden opgevangen.
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B U U R T N I E U W S  –  K E T T I N G I N T E R V I E W
Hein Kroft, Johan de Wittstraat, eigen foto

De terrazzovloer in de gang
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B U U R T N I E U W S  –  R E D A C T I E N I E U W S

Na een jaar of zeven in onze redactie te hebben gezeten, gaat  Annet van der 
Velden ons verlaten. Ze kijkt met plezier terug op haar redactiewerk.

Wat heb je als leukste ervaren?
“Heel bijzonder vond ik de mensen die ik interviewde. Eigenlijk dacht ik na 
ieder interview: wat woon ik in een mooie buurt met unieke mensen. Ik vond 
alle interviews speciaal, er is er niet één meer bijzonder dan een ander.”  

Waarom heb je besloten te stoppen? 
“Simpel, ik ben gewoon weer toe aan een nieuwe uitdaging. Ik ben gekozen in 
de  ledenraad  van  het  Rode  Kruis  en  daar  wil  ik  graag  veel  energie  en  tijd  
insteken.  Ik ben al  jaren als  wijkhoofd voor de collecte van het  Rode Kruis 
actief en heb besloten om in die organisatie meer te gaan doen. Wat ik er tot nu 
toe van heb gezien is het eenvoudig om daar eindeloos veel tijd aan te besteden. 
Ik vind het Rode Kruis een interessante, maar vooral een zinvolle organisatie en 
wil daar graag voor werken.”

Wat wens je de Raadsheer toe?
“De Raadsheer  wens  ik  een  glorieuze  toekomst  toe  met  nog veel,  heel  veel 
mooie  nummers.  Ik  heb  er  het  volste  vertrouwen in  dat  dat  met  de huidige  
redactie gaat lukken.”

Hartelijk  dank  Annet,  voor  je  jarenlange  inzet,  je  inbreng  in  de 
redactievergaderingen en je creatieve stukken.

Martine de Jonge-Voskuil en Anne Sanderink

Nieuwe eindredactie
Per deze editie is de eindredactie in 
onze  handen  (Martine  en  Anne). 
Janny  van  Nieuwkoop  heeft  met 
zorg  de  eindredactie  aan  ons 
overgedragen.  Het  zijn  grote 
schoenen  om  te  vullen,  maar  we 
zijn enthousiast aan de slag gegaan. 
Als u dit leest, is ons eerste nummer 
een feit.

Gelukkig  komt  Kiki  Breet 
(45)  onze  redactie  versterken. 
Voor  het  vorige  nummer 
hebben wij  haar  geïnterviewd 
over de LCKV-kampen en na 
afloop van dit interview is zij 
gelijk  gestrikt  als  nieuw 
redactielid. 

Want  naast  LCKV-fan  is  zij 
ook docent  Nederlands  op de 
Politieacademie.  Artikelen 
schrijven is voor haar dus een 
eitje. Kiki woont sinds 2005 in 
onze  buurt,  eerst  in  de 
Fagelstraat  en sinds twee jaar 
in  de Johan de  Wittstraat.  Ze 
woont samen met haar partner 
Alan  Clinton  en  hun  drie 
zonen,  Oisin  (15)  en  de 
tweeling Liam en Louie (12).

Complete redactie
De Raadsheer heeft nóg een nieuwe 
redacteur  gevonden,  die  we 
volgend  nummer  zullen 
voorstellen.  We  zijn  zo  weer  op 
volle sterkte. Wat nog wel blijft is 
onze wens om de redactie diverser 
te maken. De Van Oldenbarnevelt-, 
Fagel-  en Johan de Wittstraat  zijn 
nu  goed  vertegenwoordigd  in  ons 
team.  We  zouden  erg  graag  een 
redacteur  uit  een  andere  straat 
vinden, om zo de buurt nog beter te 
kunnen vertegenwoordigen in onze 
stukken.  Je  kan  je  aanmelden  via 
redactieraadsheer@hotmail.nl 

De foto's van Annet en Kiki zijn van hun zelf

Zoekplaatje
Op veler verzoek is het zoekplaatje terug!

Weet u waar dit muurtje in onze buurt te vinden is?
De oplossing staat achterin dit nummer en de foto is 

natuurlijk van Jeroen Hiemstra.



Groot onderhoud en coronamaatregelen
Zoals u zelf al heeft kunnen ervaren is het groot onderhoud aan de De Kosterweg en de Van Waverenweg afgerond. En 
met prachtig resultaat! Hetzelfde geldt voor de omgeving van de Waterlelie, die nu helemaal klaar is voor de helaas tot 
september uitgestelde start van de zomerconcerten. Het fietsgedeelte van de De Kosterweg staat nog steeds voor het 
najaar gepland.

Koolmezen en pimpelmezen in de strijd tegen de 
eikenprocessierups
In het voorjaar hebben vrijwilligers van de Vrienden van de Leidse 
Hout 55 nestkasten voor kool- en pimpelmezen opgehangen in het 
park. Op strategische plekken omdat mezen op een natuurlijke wijze 
kunnen helpen bij de bestrijding van de eikenprocessierups. Zij 
voederen hun jongen daarmee. Belangrijker dan het ophangen was 
natuurlijk of de mezen de nieuwe nestkasten konden vinden. Dat 
overtreft onze verwachtingen en die van de experts. Bij een eerste 
controle begin mei hebben we in tweederde van de kasten eitjes en 
jongen aangetroffen. Hoe snel het gaat, bleek bij het ringen half mei, 
waarbij ook het gewicht en de spanwijdte van de vleugels opgemeten 
zijn om een beeld te krijgen van de gezondheid. De eitjes waren bijna 
allemaal al uitgekomen en bij een deel van de kasten waren de jongen 
al uitgevlogen. Uiteindelijk zijn ruim 200 jonge mezen uitgevlogen. 
Vooralsnog lijkt deze actie te werken in de strijd tegen de 
eikenprocessierups, maar het definitieve resultaat zullen we de 
komende maanden zien.

Zwanengezin 
Ook in een ander opzicht bleek de Leidse Hout een vruchtbare omgeving: dit jaar is het zwanennest in de grote vijver 
gelukkig niet verstoord en dat werd beloond met zeven jonge zwaantjes!

Vrijwilligerswerk 
De Leidse Hout is bijzonder in trek met dit 
mooie weer. Dat is fijn, maar het zorgt ook 
voor meer afval. Groepjes vrijwilligers, 
volwassenen en kinderen, gaan incidenteel 
aan de slag met grijpers. Wilt u en/of uw 
kinderen een keer meehelpen? Laat het ons 
weten via 
info@vriendenvandeleidsehout.nl. 

De vrijwilligers van de Groengroep zijn sinds 
1 juni weer te vinden in de Leidse Hout, 
voorlopig alleen op woensdagochtenden. U 
bent van harte welkom om mee te werken. 
Uiteraard houden wij ons aan de RIVM 
richtlijnen. 

Op www.vriendenvandeleidsehout.nl vindt u 
meer en actuele informatie.
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B U U R T N I E U W S  –  U I T  D E  L E I D S E  H O U T
Lieke van Boven

De foto's zijn van de Vrienden van de Leidse Hout

mailto:info@vriendenvandeleidsehout.nl
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B U U R T N I E U W S  –  V E R V A N G E N  R I O L E R I N G
Roos Toxopeus

Brief gemeente
We waren krap anderhalve week in ‘lockdown’ toen we 
allemaal op 27 maart een brief van de gemeente in de bus 
kregen over de aanstaande vervanging van de riolering in 
onze wijk en in de Vogelwijk. Primair gaat het om 
vernieuwen van het bestaande riool en daarnaast het 
aanleggen van een apart regenwaterriool.

Herinrichting
Omdat de gemeente hier zogenaamde ‘meekoppelkansen’ 
ziet voor andere klussen, zal niet alleen de riolering worden 
vervangen, maar worden ook straten en groen heringericht. 
De gemeente denkt daarbij aan: het vervangen van de 
verharding, de energietransitie, klimaatrobuuste 
ondergrondse inrichting, klimaatadaptieve bovengrondse 
inrichting en het vergroten van de biodiversiteit. Door deze 
verschillende onderdelen onderling af te stemmen en waar 
mogelijk integraal uit te voeren wordt werk met werk 
gemaakt, worden kosten bespaard en investeringen zo 
efficiënt mogelijk ingezet. Kortom, allemaal zaken waar wij 
als inwoners en belastingbetalers van Leiden helemaal geen 
bezwaar tegen hebben. En het biedt ons als bewoners ook 
kansen om onze wensen en behoeftes m.b.t. de herinrichting 
kenbaar te maken. De gemeente schreef immers in haar brief 
van 27 maart: “Zodra de situatie het toelaat, ontvangt u van 
ons een uitnodiging voor een informatie- en meedenksessie 
in uw wijk”

Informatie
Op internet is al heel wat informatie te vinden: 
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-
ondernemers/werkzaamheden-in-leiden/bouwen-aan-de-
stad/vogelwijk-raadsherenbuurt/ Hierin zijn de Nota van 
Uitgangspunten en het Schetsontwerp opgenomen. In deze 
Nota staat in ieder geval beschreven welke straten in de 
wijken Raadsherenbuurt en Vogelwijk zullen worden 
aangepakt. Voor onze buurt betekent het dat alle 
‘binnenstraten’ (Johan de Witt, Van Oldenbarnevelt, 
Hoogerbeets, Fagel, Van Ledenberch, Adriaan Pauw, Paulus 
Buys) aan de beurt komen, alsook de Van Beuningenlaan en 
Antonie Duycklaan. Langs de Warmonderweg worden alleen 
trottoir en parkeervakken opgenomen en de Rijnsburgerweg 
valt buiten de scope.

Het doel van het project
Dat is een duurzame en toekomstgerichte herinrichting van 
de wijk. Waarbij naast de genoemde plannen voor de 
riolering wordt beoogd om te komen tot een 
klimaatadaptieve inrichting van gevel tot gevel, daarbij 
wordt ook het verbeteren van de grondwaterbeheersing 
genoemd. En dat zal diverse buurtbewoners, die de 
afgelopen jaren kampten met wateroverlast bij hoosbuien als 
muziek in de oren klinken! Ook wil de gemeente 
ondergrondse ruimte reserveren voor een toekomstig 
energienet, de biodiversiteit vergroten, waar mogelijk extra 
groen in de straten toevoegen, en tot slot draagvlak creëren 
voor het toekomstig ontwerp door middel van 
burgerparticipatie.

De ambitie is om in iedere fase van het ontwerp 
buurtbewoners te betrekken door het concept ontwerp voor 
te leggen. In het kader van de circulaire economie zal de 
gemeente proberen zoveel mogelijk materiaal te 
hergebruiken. De gemeente ambieert zoveel mogelijk 
rekening te houden met mensen met een beperking, 
tegelijkertijd worden de wijken vergroend en komt er meer 
ruimte voor gestalde fietsen. De Nota biedt allerlei aardige 
informatie over onze wijk. Informatie van waaruit de 
gemeente haar plannen voor de grote herinrichting opzet. Zo 
staat er “De Raadsherenbuurt ligt vrijwel volledig op de 
strandwallen en heeft daardoor een dik pakket zand in de 
ondergrond. Dit biedt goede mogelijkheden voor infiltratie 
van neerslag. Wel zal in vervolgonderzoek moeten blijken of 
dit in relatie tot de grondwaterstand mogelijk is.” Wij als 
buurtbewoners weten dat er ook wel kuilen in die wallen 
zitten…. Opvallend is dat de OBS Woutertje Pieterse niet 
genoemd wordt onder het kopje ‘schoolomgeving’.

Daarom: een werkgroep
U begrijpt dat dit alles het nodige gaat inhouden voor onze 
buurt. Het biedt kansen voor de toekomst (bijvoorbeeld meer 
elektrische laadpalen), maar zal ook de nodige overlast 
geven (alle straten gaan open). Bovendien zullen we die 
kansen voor de toekomst moeten grijpen dan wel afdwingen. 
Bij de ALV van 19 mei is daarom besloten om een 
werkgroep in het leven te roepen voor dit project. Het is de 
bedoeling dat daarin zoveel mogelijk van iedere betroffen 
straat een inwoner zitting heeft, zodat alle straten waar grote 
veranderingen zullen plaatsvinden vertegenwoordigd zijn. 
En we willen graag dat de werkgroep uiteindelijk een 
demografisch diverse samenstelling kent, zodat belangen van 
jong (autoluw buitenspelen) en ouder (bereikbaarheid/ 
mobiliteit) vertegenwoordigd zijn. 

Denkt u mee?
Tijdens de ALV hebben in elk geval Frank Nortier (Johan de 
Witt) en Rob Grootenhuis (Fagel) zich bereid verklaard deel 
te nemen. Om te zorgen dat de inspanningen van de 
werkgroep goed aansluiten op wat er verder speelt in buurt 
en gemeente zal ik zelf (ook Fagel) namens het bestuur van 
de buurtvereniging deelnemen. Maar we hebben dus nog 
meer deelnemers nodig! Heeft u ideeën, ziet u kansen, kent u 
knelpunten? En heeft u zin om daarmee iets te doen om onze 
buurt op een prettige manier toekomstbestendig te maken? 
Meldt u zich dan s.v.p. bij mij, Roos Toxopeus 
(rsevtoxopeus@hotmail.com)!

mailto:rsevtoxopeus@hotmail.com
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/werkzaamheden-in-leiden/bouwen-aan-de-stad/vogelwijk-raadsherenbuurt/
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/werkzaamheden-in-leiden/bouwen-aan-de-stad/vogelwijk-raadsherenbuurt/
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/werkzaamheden-in-leiden/bouwen-aan-de-stad/vogelwijk-raadsherenbuurt/


Vroeger was dit een keurige buurt. Nu nog wel, maar dan anders… Interview met Nel Nagel

Op een zonnige zaterdag in mei loop ik via het pleintje van Ballego de 
achtertuin in van het huis van Nel Nagel, die hier in 1936 geboren is. 

Ze vertelt dat het huis waar zij en haar zuster Rina wonen, in 1929 door hun 
vader gehuurd is, en later gekocht. Het huis was toen een paar jaar oud. Nel, 
zoals ik haar mag noemen, heeft dus een groot deel van de geschiedenis van de 
buurt hier gewoond. Rina is er een paar jaar geleden bij komen wonen, na een 
ziekte van Nel, waar ze gelukkig weer helemaal van opgeknapt is. 

Je mocht niet op straat spelen
“Vroeger was dit een keurige buurt, met mooi onderhouden tuinen, en 
ouderwetse straatlantaarns. Je had geen auto’s en bakfietsen, en de straat was 
dus vrij leeg. Maar als kind mocht je op straat niet spelen. Als je met een bal 
speelde, werd die afgepakt door een buurman, die hem dan kapot stak: daar was 

niets tegen te doen. We konden wel rolschaatsen op de van Slingelandtlaan, en spelen in de Leidse Hout. 

De buurt was keurig, maar ook wel stijf en streng. Van je ouders moest je de buren altijd groeten met ‘Goedendag, meneer 
Jansen,’ of ‘Goedemiddag, mevrouw Pieterse.’ Op zondag was het nog rustiger. Maar wij mochten op zondag wel tennissen 
en fietsen van onze ouders. 

De achtertuin van deze huizen, aan de oneven kant van de Fagelstraat, grensde aan de dahliakwekerij van Ballego: de tuinen 
waren veel korter, en er zat een heg tussen de tuinen. Wee je gebeente, als je over die heg klom: dan was je nog niet klaar. 
Het uitzicht aan de achterkant was wel ver, in de verte kon je zelfs de Marekerk zien liggen. 

De kruidenier, de melkboer en de bakker in de buurt
In mijn jeugd kwamen ook alle leveranciers aan huis en er waren veel winkels in de buurt. Je had een kruidenier Wesseling, 
in het huis waar nu Ad Littel zijn boeken laat zien, de melkboer Link in de Van Oldenbarneveltstraat, de drogisterij ten Cate 
in de Johan de Wittstraat en de bakker Hoogeveen en natuurlijk Spoor, de sigarenzaak annex postkantoor. Enkel voor de 
slager moest je naar de Kempenaerstraat. Eens per maand kwam er een schoenmaker langs en een bloemenman elke week. 
Ook had je de heer Wapstra, een bleke man, met zijn rieten manden en borstels, die hij zelf maakte. En je had een echte 
platte Leidenaar met closetrollen die riep: ‘Poeppapier, dan kunnen jullie weer schijten!’ 

Zelfs kwam eens in de week de schillenboer langs om de schillen van onder andere de 
aardappels op te halen. En een tuinman, en een kolenboer. Je hoefde de buurt nauwelijks uit 
voor je eerste levensbehoeften. Er kwam ook een Katwijkse venter langs die vis verkocht, 
met zijn vrouw in klederdracht. Hij had zo’n apart accent. En natuurlijk De Haan met zijn 
SRV-winkel aan huis: die heeft het nog lang volgehouden. 

In die tijd vlak na de oorlog waren alle vrouwen thuis. Maar het huishouden kostte ook veel 
meer tijd, er waren nauwelijks hulpmiddelen. Er werd ook veel meer gebakken: brood, 
koekjes, cakes. In de oorlog was het niet prettig hier: mijn vader zat ondergedoken en op de 
atletiekbaan werden V-1’s afgeschoten. Daar heb ik eerder over verteld in een ander 
interview.

De eerste auto’s in de straat
In de vijftiger jaren kwamen de eerste auto’s in de straat. Mijn vader had in 1952 een 2-CV 
gekocht. Mensen kochten ook een koelkast, en later een televisie. Wij gingen op vakantie, 
maar niet verder dan de Veluwe. In 1947 gingen we met een boot op schoolreis naar 
Haarlem en Amsterdam (zie foto). 

Daarna is het snel gegaan. We zitten nu in een heel andere buurt. Soms wordt er in de voortuin geborreld, nu in de 
coronatijd. Dat had vroeger echt niet gekund. De buurt is nog wel keurig, maar toch anders. Ik hou er wel van, dat staat 
voorop, hoor! Ik geniet van alle zaken van tegenwoordig, van mijn tablet, pc, van mijn mobiel. En dat je alles kunt bestellen 
via internet: eigenlijk zijn alle leveranciers weer terug. Zo is de cirkel weer rond!”
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B U U R T N I E U W S – 9 5  J A A R  R A A D S H E R E N B U U R T
Hans Rohlof, foto's Hans Rohlof



Eens in de zoveel jaar wordt er iets over de geschiedenis van de buurt geschreven in de Raadsheer. Dit 
jaar viert onze buurt het lustrum van haar 95-jarig bestaan. Met het oog op dit lustrumjaar, is het tijd 
om weer iets over de geschiedenis te schrijven.

Leiden was in de jaren 1910 druk bezig om het gebied tot de Warmonderweg in haar bezit te krijgen. Het gebied wat de  
Raadsherenbuurt moest worden. Het idee was om er een wijk met villa’s en landhuizen van te maken en zo gegoede burgers  
in Leiden te houden en aan te trekken. Er was een plan gemaakt om in de bouwstijl van Oegstgeest te bouwen. In 1920 
kreeg Leiden het gewenste gebied in bezit. Ondanks dat Nederland niet betrokken was bij WO1, waren ook in Nederland 
effecten van deze oorlog te merken in de jaren 20. Dit heeft ertoe geleid dat de Raadsherenbuurt versoberd is gebouwd, het 
werden rijtjeshuizen en de wijk werd minder groot dan gepland. Doordat de wijk minder groot werd, bleef er een fors gebied 
over, waar als werkverschaffingsproject de Leidse Hout is ontstaan. 

Het eerste huis
In maart 1924 werd het eerste huis in de wijk opgeleverd, in de Johan de Wittstraat. De rest van de huizen in de buurt werd 
rond half 1925 opgeleverd. Deze huizen konden destijds gehuurd of gekocht worden. Kopen kon vanaf 6.500 tot 10.000  
gulden, wat veel geld was voor die tijd. De meeste buurtbewoners huurden en hadden studenten inwonen om de huur te  
kunnen opbrengen. Na WO2 zijn de ruimere huizen langs de Van Slingelandtlaan en de Van Beuningenlaan gebouwd en  
deze hebben de wijk een fraaie aanvulling gegeven.

Het straatbeeld van de wijk is in de afgelopen 95 jaar veranderd. Door het doorbladeren van oude Raadsheren is hier een 
mooi beeld van te verkrijgen (de oude Raadsheren worden in het wijkarchief bewaard en mocht je nieuwsgierig zijn, ga dan  
vooral eens kijken). Allereerst het kenmerkende groen van de wijk. Het straatbeeld is divers malen gewijzigd door bomen  
die gekapt moesten worden en nieuwe bomen die geplant werden. Bij het planten van nieuwe bomen ging dit bijna altijd om 
een ander type bomen dan die er stonden.
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B U U R T N I E U W S – 9 5  J A A R  R A A D S H E R E N B U U R T
Geschiedenis van de buurt, Marit Timmers, foto's De Raadsheer



De Leidse Autoboxen Garage
Als tegenhanger van het groen hebben auto’s het straatbeeld ook fors veranderd. In 1925 had een enkeling in de wijk 
een auto en deze was dan vaak gedeeld. De auto werd gestald bij bijvoorbeeld de LAG garage (Leidse Autoboxen  
Garage) aan de Van Oldenbarneveltstraat, hierdoor werden de auto’s niet in de straten geparkeerd. Tot 1950 bleef dit 
ongeveer het straatbeeld. In de jaren 80 en 90 wordt er veel over auto’s en auto overlast in de buurt geschreven. Er is  
een forse groei in het aantal auto’s geweest, waardoor het straatbeeld gekenmerkt wordt door geparkeerde auto’s aan 
weerskanten van de straat en verstoppingen door auto’s die elkaar niet kunnen passeren.

In de Fagelstraat is na WO2 het straatbeeld nog fors gewijzigd door het invoegen van twee extra huizen aan de even  
kant  van  de  straat,  op  de  plek  die  leeg  gehouden was  voor  de  bouw van een  garage-stalling  zoals  aan  de  Van 
Oldenbarneveltstraat. Ook is het straatbeeld gewijzigd door andere tegels en lantaarnpalen. Oorspronkelijk werd de 
buurt gekenmerkt door klinkers in waaierpatronen, natuurstenen stoepranden en gietijzeren groene lantaarnpalen. In de  
loop van de jaren zijn er andere tegels gekomen en is er een heel traject en veel gedoe geweest met de gemeente  
Leiden over nieuwe lantaarnpalen die grijs werden en niet die de wijk niet passend vond voor het straatbeeld, waarbij  
de wijk helaas aan het kortste eind trok en de grijze lantaarnpalen een feit werden. 

Tot slot wordt sinds 1995 een toename in vliegverkeer gemeld, wat niet zozeer het straatbeeld maar wel het geluid in  
de buurt veranderd heeft. Er is veel geschreven over Schipholperikelen en de buurt heeft zich in de jaren 90 actief  
opgesteld tegen het nog verder uitbreiden van het vliegverkeer bij Schiphol. 
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De buurt nu

In de huidige coronatijd 
kenmerkt het straatbeeld zich 
voor mij door stilstaande auto’s, 
kinderen die buiten aan het 
spelen zijn op straat en diverse 
spontane en door feestdagen 
gekenmerkte momenten waarop 
buurtbewoners op gepaste 
afstand bij elkaar komen om 
even te horen hoe het gaat en 
samen er wat van proberen te 
maken in deze bijzondere tijd. 

Het groene straatbeeld en de 
bouwstijl van de huizen trekken 
aan en maken de 
Raadsherenbuurt een geliefde 
buurt om te wonen, maar 
uiteindelijk gaat het natuurlijk 
toch met name om hoe je met 
elkaar de buurt vormgeeft, hoe 
je samenleeft. Laten we samen 
zorgdragen voor deze prachtige 
wijk in de volgende 95 jaar, of 
in ieder geval zo lang als 
mogelijk.  

B U U R T N I E U W S – 9 5  J A A R  R A A D S H E R E N B U U R T



In 2020 viert Nederland 75 jaar bevrijding. Een goede reden om hier in elke Raadsheer bij stil te 
staan. Ditmaal door overname van een interview uit het boekje ‘Raadsherenbuurt Leiden 1940-1980,’ 
een uitgave van de Vereniging Raadsherenbuurt in 1981. De geïnterviewde mevrouw Brouwer-te Velde 
woonde aan de Van Oldenbarneveltstraat 34.
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B U U R T N I E U W S  –  7 5  J A A R  B E V R I J D I N G
Anne Sanderink, foto uit Raadsherenbuurt Leiden 1940-1980

Leidse Houtschool als munitie-opslagplaats
In de nacht van 10 mei 1940 werden we wakker van 
'n verschrikkelijk lawaai. We dachten aan 'n 
aardbeving, maar het bleken vliegtuigen te zijn. 
Daarna kwamen snel de Duitsers, die zich overal 
verspreidden, ze gingen ook in de garage aan de 
Van Oldenbarneveltstraat zitten. Fietsen werden 
gevorderd en woonruimte, koper om te smelten voor 
oorlogsmaterieel en andere, vooral waardevolle 
dingen. Mijn fiets heb ik kunnen redden door hem 
onder 'n hoop oude kranten te stoppen en zo werd 
hij niet gevonden. Spoedig werden de inwoners van 
o.a. Katwijk en Noordwijk hier ingekwartierd, 
omdat de zeestrook moest worden verdedigd. De 
scholen werden bezet en de Leidse Houtschool werd 
als munitie-opslagplaats gebruikt. Om hun 
materiaal veilig te stellen moesten de kinderen de 
school blijven bezoeken.

Parachutisten op de Warmonderweg
's Nachts haalden buurtbewoners brandhout uit de 
Leidse Hout, om de noodkacheltjes te voorzien. Erg 
gevaarlijk als je gesnapt werd. Er was veel te 
weinig eten en kopen kon je niets, alles was op de 
bon. We moesten met ons pannetje naar de 
gaarkeuken, waar het herhaaldelijk voorkwam dat 
iemand in de rij bezweek van de honger. Er waren 
helaas ook mensen die van de honger profiteerden, 
bijvoorbeeld door 'n kwart pond aardappelen te 
ruilen voor 'n Perzisch tapijt. Aan schoenen en 
kleren was ook niet te komen. Tussendoor luisterden 
sommigen naar de Engelse radio; streng verboden: 
als je gesnapt werd, werd je opgepakt. We luisterden 
in het donker en de ramen waren met zwart papier 
afgeplakt, om geen aandacht van de vliegtuigen te 
trekken. Op 'n dag hoorden we 't vreselijk lawaai 
voorafgaande aan het bombardement van Berlijn 
door de geallieerden. Ook maakten we mee dat op 
de Warmonderweg parachutisten landden, die 
gelukkig werden gered door buurtgenoten.

De buurt hielp en steunde elkaar
Moeilijk was steeds dat je nooit zeker wist wie je 
kon vertrouwen. Je moest erg op je woorden letten. 
Ook vergaderen mocht niet en samenkomsten met 
twintig personen of meer waren verboden. Dus met 
ons zangkoor repeteerden we in gedeelten. De 
universiteit was gesloten, mijn studerende dochter 
liep haar colleges clandestien bij medestudenten en 
profs thuis. Het contact in de buurt was erg goed, 
men hielp en steunde elkaar in z'n angst en er was 
een heel ruilsysteem, want er was niets te koop. De 
Duitsers liepen met grote schalen brood en worst 
door de straat terwijl iedereen honger had, zeker 
ook de kinderen. Dit was 'n grote kwelling voor de 
mensen. Vooral in de hongerwinter, toen alles naar 
de bezetters ging, was er praktisch niets. Mijn 
dochter ging zelfs helemaal naar Haarlem lopen om 
'n broodje op te halen. En als je dan ziet wat 
mensen tegenwoordig aan eten weggooien...

Bevrijding
Na de bevrijding was iedereen dan ook dol van 
vreugde en men viel gretig op het wittebrood uit 
Zweden aan. Echter, 'n hele poos bleef alles nog op 
de bon. Er werden bevrijdingsfeesten 
georganiseerd, maar de meeste mensen waren te 
zwak om er aan mee te doen. Langzaam herstelde 
alles zich weer en begon men met de opbouw.
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Brief van de lustrumcommissie

Lieve buurtgenoten, 

‘Uitstel, maar zeker geen afstel’….. Dit jaar hadden wij als 
Raadsherenbuurt het 95-jarig lustrum groots willen vieren. In vrijheid, 
bij elkaar, met (en door) jong en oud en zonder restricties. Helaas ziet 
de wereld anno 2020 er iets anders uit dan verwacht. Een groots 
lustrumweekend zoals wij voor ogen hadden, met zowel activiteiten 
binnen als buiten, waar een ieder zorgeloos aan zou kunnen deelnemen 
is binnen het ‘nieuwe normaal’ niet te organiseren. In samenspraak met 
het bestuur van de Raadsherenbuurt is dan ook besloten om het grootse 
lustrum één jaar te verschuiven: het zal met andere woorden gevierd 
gaan worden in 2021!

Toch zouden zowel de lustrumcommissie als ook het bestuur het erg 
leuk vinden om in het weekend van 5-6 september met enkele 
kleinschalige activiteiten stil te staan bij 95 jaar Raadsherenbuurt. Wij 
willen een ieder uitnodigen om mee te denken en ideeën met ons te 
delen! Je kunt je suggesties mailen naar rjdewaal@yahoo.com

De lustrumcommissie, 

Yann, Gerard, Angelique, Rosemarie en Robbert

mailto:rjdewaal@yahoo.com
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T H E M A – O N Z E  B U U R T  I N  C O R O N A T I J D
Foto's van Gerben de Jonge, Jeroen Hiemstra en de familie Katz

De Krullevaar De Woutertje Pieterse

De Leidse Hout School
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T H E M A – O N Z E  B U U R T  I N  C O R O N A T I J D
Martines haar wordt geknipt door thuiskapster dochter Fiona!
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T H E M A – O N Z E  B U U R T  I N  C O R O N A T I J D
Feestjes op anderhalve meter – Koningsdag – Vijf mei
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T H E M A – O N Z E  B U U R T  I N  C O R O N A T I J D

Mini-expositie in de Fagelstraat ter gelegenheid van Vijf mei

Foto's van Jeroen Hiemstra, Gerben de Jonge en de familie Katz

Buiten friet bakken en uitdelen aan de hengel, wat inventief!

Op de pagina links: 
Buurt-BBQ in de Houtlaan
Een lekker biertje erbij
Er wordt flink gevlagd 
Het begin lijkt nog wat onwennig



Lonneke heeft een praktijk in een samenwerkingsverband waar nog drie praktijken deel van 
uitmaken. De vier praktijken zorgen samen voor ongeveer 10.000 patiënten. De invoering van de 
coronamaatregelen vergde en vergt van huisartsen een grote aanpassing in hun dagelijkse 
werkzaamheden. Wat betekent werken in de coronaperiode voor Lonneke en haar collega’s?

Wisten jullie al veel meer van Covid-19 dan niet-medici toen duidelijk werd dat het grote vormen aannam?
“Niet echt. De NHG deed erg haar best om veel informatie te verspreiden, maar er was nog niet zoveel kennis, ook niet 
onder medici. Ook wij haalden veel informatie uit de mainstream media. We hadden zelf al een tijd ervoor besloten om geen 
handen meer te schudden. We zijn op eigen initiatief begonnen met bestellen van beschermingsmateriaal, maar kwamen er 
snel achter dat het al moeilijk te krijgen was. We moesten het overal en nergens vandaan halen. Ik heb zelf op de fiets de 
mondkapjes over de praktijken verdeeld en zelfs een oproep op facebook geplaatst. Het tekort was al vroeg nijpend.”

Op zondag werd de lockdown afgekondigd, wat gebeurde er op maandag in de praktijk?
“We hebben dat weekend meteen al heel hard gewerkt. We hebben protocollen geschreven, schermen geplaatst, de 
informatie op de website aangepast, A-4tjes met aanwijzingen 
geprint en opgehangen, etcetera. Daarnaast hebben we vrij vlot een 
coronaspreekuur opgezet. Patiënten met, toen nog alleen, 
luchtwegklachten konden via de achterdeur naar binnen en werden 
gezien door een volledig ingepakte huisarts. Een dag later 
kwam de Corona Spoed Post in Leiderdorp die wordt (nog steeds, zij 
het beperkt) bemand door huisartsen. Ook hebben we in de 
eerste weken de meest kwetsbare patiënten gebeld om te 
checken of er iemand was die naar ze omkeek. 
Ik heb de eerste 2 weken wel veel zorgen gehad, er waren teveel 
vragen en onzekerheden en te weinig antwoorden. Alles ging zo 
snel en er kwam zoveel op ons af. Nu maak ik mij minder zorgen, 
ondanks dat we nog lang niet alles over corona weten, maar de 
situatie lijkt stabiel. Ik ben ook wel iemand die houdt van het zoeken 
naar de uitdaging bij nieuwe dingen/ situaties. Ik vind het als 
moeder, arts en werkgever heel bijzonder om dit mee te maken, je 
moet steeds fine-tunen, aanpassen en bijstellen. De doden en 
zieken en economische gevolgen zijn natuurlijk wel echt 
verdrietig.”

Heb jij een coronapatiënt in jouw praktijk gehad?
“Eén patiënt bleek na een consult voor iets anders, besmet te zijn met corona, toen moest mijn collega in quarantaine. Verder 
hebben we op onze praktijk geen corona gezien, de mensen met coronaverschijnselen gingen immers, na telefonisch overleg 
met de eigen huisarts, naar de coronapost in Leiderdorp.”

Wanneer verwacht je dat de zorg weer gaat draaien als voorheen?
“Wij draaien weer spreekuur, maar minder dan voorheen en de specialistische zorg, waar wij naar doorverwijzen, is nog niet 
op volle sterkte. Al het omkleden, schoonmaken en minder mensen in een wachtkamer kwijt kunnen, maakt dat het werk 
trager gaat. Dat zal nog wel even zo blijven.”

Wat mis je?
“Het is een ‘mensenberoep’. Ik mis het om de mensen te zien, voor mijn neus te hebben. Ik werk met een mondkapje, maar 
bij huisbezoeken bij ernstig zieke patiënten die ik nog niet kende, heb ik toch maar even op afstand mijn gezicht laten zien. 
Dat is een menselijke behoefte die blijft.”

Wat neem je mee uit deze periode?
“In mijn persoonlijke leven zou ik mijn agenda wel wat vaker leger willen houden, meer tijd met het gezin doorbrengen was 
fijn de afgelopen tijd. Ook in mijn werk vind ik het erg prettig dat mijn agenda niet leidend is nu. Normaal zie ik elke tien 
minuten een patiënt, nu gaat er veel meer telefonisch en kan ik zelf kiezen welk werk ik eerst doe. Ook heb ik ervaren dat ik 
niet elke patiënt voor elke klacht hoef te zien; veel consulten zijn prima te doen per telefoon, terwijl ik die normaal in 
persoon zou doen. Dat hoeft dus eigenlijk helemaal niet altijd. Ik vind het fijn dat ik nu meer tijd heb voor minder mensen. 
In deze periode is de saamhorigheid voelbaar, niemand klaagt en iedereen zet zijn schouders eronder. Dat is heel bijzonder.”
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T H E M A – O N Z E  B U U R T  I N  C O R O N A T I J D
Interview met huisarts Lonneke van Berkel, foto en tekst Kiki Breet



Het besef begon voor mij met de zus van een collega die in Zuid-Amerika op reis was. Zij moest vanwege een zieke mede-
reisgenoot in quarantaine en kon haar reis niet vervolgen. En met een vriendin die sinds een paar jaar in Italië woont. Best  
nog ver weg, letterlijk en figuurlijk. Maar toen. Donderdag 12 maart zou de laatste repetitie zijn van het gelegenheidskoor  
waar ik lid van ben. Die repetitie was er ook wel, maar inmiddels was al vrij duidelijk dat de uitvoering, gepland op zondag 
de 15e, niet zou plaatsvinden vanwege de toen al aangekondigde maatregelen. En dat gaf voor mij de doorslag om de  
repetitie niet bij te wonen. Inmiddels was vrijdagochtend (13 maart) het bericht gekomen dat we thuis moesten gaan werken. 
Vanaf maandag 16 maart zou de collecte voor het Reumafonds zijn, ik hoefde de collectebus echter niet bij Annet op te  
halen, het collecteren ging niet door. In plaats daarvan konden mensen online doneren. Dit lijkt mij toch niet hetzelfde  
resultaat te hebben gehad als het persoonlijke contact aan de deur, maar het was niet anders. 

Thuiswerken
Die eerste thuiswerkdagen, en dat zullen velen herkennen, waren best vreemd, vooral door het snel afgeleid zijn en je het  
ineens (meer) bewust zijn van stoffige hoekjes en ramen die wel een zeembeurt kunnen gebruiken. En aangezien je toch  
thuis bent, daar dan ook maar eens wat aan te gaan doen. Maar voor alle mensen die het huis altijd spic en span op orde  
hebben gaat dit natuurlijk helemaal niet op! Als de thuiswerkmiddelen verbeteren en de routine er in sluipt, merk je dat ook 
dat snel went. En als je dan, afhankelijk misschien van het soort werk, het gewoon even druk hebt als anders, vliegen de  
dagen om. 

Horeca steunen
De horeca had het vooral de eerste 2 à 3 weken moeilijk. Omschakelen, dat blijkt toch lastig. Voor de thuisblijvers die ineens 
geen broodje meer tussen de middag gingen halen, maar ook voor de aanbieders, die gewend zijn dat de mensen naar hun 
toe komen. Steunen, doneren,  vouchers (ver)kopen zonder er direct iets voor in de plaats te krijgen of te bieden, best  
vreemd.  Wij  hebben  ons  best  gedaan  en  meer  eten  besteld  dan  anders,  maar  we  konden  natuurlijk  niet  heel  de 
Leidse/Oegstgeester horeca redden.

Gecancelde afspraken
Het etentje in Oegstgeest met de collega's van het nieuwe team op 25 maart, nee dat ging natuurlijk niet door. Evenmin als  
het concert van de Floraband in Noordwijk en de verjaardagen 
van 2 vriendinnen op 1 april, bezoek aan de kapper op 3 april, 
naar de musical Hello Dolly op 4 april, de jubileumuitvoering 
van The  Passion,  de opening van het  toeristenseizoen  op de 
Veluwe,  paaslunch  met  de  (klein)kinderen,  onze  midweek 
Berlijn (gelukkig konden wij als alternatief naar de Veluwe), 
proefbowlen  en  steengrillen  met  collega's,  de 
straatnamenwandeling,  Tina  Turner  de musical,  nogmaals  de 
kapper, het afscheidsetentje van Janny en Annet, de tandarts, de 
65e verjaardag van mijn zus en de 11e van de kleindochter van 
Rob,  het  40e  regionale  bowlingtoernooi  van  de  gemeente 
Leiden en het Eurovisie Songfestival in eigen land. Dat was de 
persoonlijke agendavulling. En natuurlijk heel veel landelijke 
activiteiten rondom Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.

Stilte
Als ik dit schrijf is het 17 mei, dan zijn versoepelingen van de maatregelen aangekondigd, hopelijk gaat dit goed, al blijven  
er toch nog heel wat beperkingen. Wij zijn vanaf woensdag 20 mei met vakantie, in eigen land, dat was al gepland en kan  
gelukkig doorgaan. Maar hoe heb ik de afgelopen periode nou eigenlijk ervaren? Wekenlang mooi weer, of dat nou toeval  
was of niet! Dus heerlijk een broodje gegeten in de tuin of even een half uurtje onkruid getrokken tussen de middag. Stilte.  
Vroege en late vogels in plaats van vliegtuigen waarvan er anders zo'n 10 per uur vlak over ons huis heen vliegen. Bijna  
geen sirenes van ambulances, brandweer of politie op de Rijnsburgerweg. Ik heb, niet vaak genoeg maar toch meer dan ooit, 
een wandeling door de buurt, Leidse Hout of naar Oegstgeest gemaakt. We zijn versneld digitaler gaan werken, dit biedt  
mogelijkheden voor de toekomst. We lieten bloemen en lekkers thuisbezorgen bij de kinderen en bij familie in Engeland. 
Met de collega's had ik veel plezier met het samenstellen van een lijst voor de Arbeidsvitaminen op NPO5 en er werd een  
online pubquiz georganiseerd. En als we weg wilden hadden we geen zorgen over files. Over het algemeen hebben wij er het 
beste van gemaakt. En gelukkig zijn wij niet geconfronteerd met echt nare gevolgen van de coronacrisis.
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Coronacrisis en persoonlijke gevolgen, Nicole van der Linden, eigen foto



Coronatijd als 1-jarige

Vlak voordat ik 1 jaar oud zou worden veranderde er van alles in mijn wereld. Ineens bleef ik elke dag thuis en ging ik niet 
meer enkele dagen per week naar de andere kinderen op het kinderdagverblijf. Papa en mama waren elke dag thuis, maar 
een van twee ging toch telkens weg. Zomaar naar een andere plek in ons huis, waar ik niet naartoe mocht. Dat vond ik erg 
lastig, ik wist dat papa of mama wel ergens in huis te vinden was en wilde daar graag naartoe. In die eerste week zijn papa 
en mama veel met mij gaan wandelen, omdat ik daar rustig van werd. Wandelen was tenminste nog hetzelfde.

Vanaf de tweede week was ik gewend aan het thuis zijn, en aan het gegeven dat 
papa en mama zomaar konden komen en gaan vanuit de ruimte waar ik mij in 
bevond. Ik begon wel andere kinderen te missen en als ik andere kinderen 
hoorde buitenspelen, moest en zou ik gaan kijken. Gelukkig was het bijna elke 
dag mooi weer en kon ik vaak naar andere kinderen kijken, hoe zij aan het 
spelen waren. Ik ging zelf ook buitenspelen op mijn loopfiets. Zo heb ik starend 
kennisgemaakt met diverse buurtbewoners. Het afstand moeten houden van 
volwassenen anders dan mijn ouders, vind ik maar een gek iets. Ik hoop dat ik 
snel weer van dichtbij contact mag hebben met mensen die mij aardig lijken en 
die ik aardig vind.

Als jullie dit lezen ben ik alweer een poosje terug op het kinderdagverblijf. De 
indrukken vond ik de eerste week dat ik naar het kinderdagverblijf mocht erg 
heftig. Ik kwam heel moe thuis en was wat vaker overstuur, wel vond ik het heel 
fijn om weer andere kinderen om me heen te hebben op die dagen. Het brengen 
en halen op het kinderdagverblijf gaat nog wat vreemd. Ik wordt op de grond 
neergezet in een soort sluis, de leidster gaat naar achteren en dan mag papa of 
mama pas naar mij toekomen en mij weer optillen. Ze noemen dit de 1,5 meter 

maatschappij. Ik ga beleven welke impact de coronacrisis houdt op de dagelijkse gang van zaken.
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Tegenwoordig zijn er overal apps voor. Hieronder beschrijf ik enkele 
corona-gerelateerde apps. De RIVM app zorgt ervoor dat je de 
richtlijnen makkelijk kunt vinden en er zijn diverse apps zoals ‘Castor 
Covid-19’ om eventuele symptomen te kunnen bijhouden, waarbij de 
app aangeeft of de symptomen lijken op Corona-symptomen. 

Ook zijn er diverse apps die de laatste stand van zaken aangaande 
corona vertellen. Echter de WHO is natuurlijk het verzamelpunt van 
deze informatie, dus ik zou hiervoor informatie bij de bron willen 
ophalen. De WHO heeft geen specifieke app voor corona gemaakt, 
maar je kunt wel hun algemene app raadplegen. Voor Corona heeft de 
WHO wel een telefoonnummer waar je mee kunt whatsappen (met 
een robot). Als je het nummer +41 79 8 93 18 92 een bericht stuurt op 
whatsapp, bijvoorbeeld ‘Hi’, dan verschijnt er in het whatsapp 
gesprek een menu. Door het nummer 1 te versturen krijg je de 
nieuwste aantallen. 

Ik was nog op zoek naar een app waar je gemakkelijk je contacten 
kunt bijhouden, zodat mocht jij zelf of iemand die jij recent gezien 
hebt corona krijgen, je snel de mensen kunt contacteren die je daarna 
gezien hebt, en zodat je het RIVM deze informatie kunt geven bij hun 
contactonderzoek. Verbazingwekkend genoeg heb ik geen app 
hiervan kunnen vinden en is dit geen functionaliteit in de RIVM app. 
Gemiste kans zou ik zeggen, nu moet ik dit bijhouden in mijn digitale 
agenda en houdt mijn vader dit bij in een papieren schrift. 

Corona apps, Marit Timmers, beeld Iphoned.nl, Google, Apple



Buurtinitiatieven, de een nog succesvoller dan de ander. Hulde aan de initiatiefnemers!
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Spontane initiatieven, (foto)bijdragen van Hans Rohlof, Martine de Jonge, Marit Timmers, Anne 
Sanderink en Leta Janssen

Buurtboodschappendienst

Het leek zo’n goed idee: we starten tijdens de ‘intelligente 
lockdown’ vanwege de corona-pandemie een boodschappendienst 
van buurtgenoten voor buurtgenoten, speciaal voor 
levensmiddelen. Zo gezegd, zo gedaan. Er werden mooie folders 
gedrukt, waarin buren zich konden opgeven als boodschapper of 
als ontvanger van boodschappen. Het werd een succes, maar dan 
van één kant. Minstens twintig buurtgenoten melden zich aan bij 
Hans Rohlof als boodschapper. Maar slechts één buurtgenoot gaf 
aan behoefte te hebben aan een boodschappenbrenger. Zie hier 
waarom het altijd beter en makkelijker is te geven dan te 
ontvangen! Overigens werden de enthousiaste boodschappers wel 
aangemoedigd in hun directe omgeving hun diensten aan te bieden. 
Zodat er misschien toch nog wat meer contacten zijn gelegd. En de 
ene ontvanger heeft ook zeker baat gehad bij zijn boodschapper!

Vis van buurtman Joep

Joep Besselink uit de Van Oldenbarneveltstraat is eigenaar van Seafood 
Centre. Normaal gesproken levert hij zijn verse vis aan zorginstellingen 
en horeca. Met de sluiting van de horeca viel een groot deel van zijn 
bestellingen weg, dus hij zocht naar een oplossing.

Buurtgenoot Ernst ter Braak stelde voor om een app rond te sturen aan 
mensen in de buurt, met de vraag of ze vis wilden bestellen. Dat was 
zo’n  succes,  dat  Joep  sindsdien  wekelijks  een  bestellijst  rond  appt. 
Inmiddels bezorgt hij op zo’n 250-300 adressen tussen Amsterdam en 
Rotterdam. Onze buurt is hierin sterk vertegenwoordigd. 

Ook  De  Raadsheer  heeft  vaak  genoten  van  de  super  verse  vis  van 
horecakwaliteit:  slibtong,  kabeljauw,  gamba’s,  zeebaars,  oesters, 
kreeft….. 

En al zijn de horecabestellingen weer op gang gekomen, de bezorging 
aan  particulieren  is  gebleven.  Visliefhebbers  kunnen  terecht  op 
www.visvandeafslag.nl 

De Raadsbakkertjes

Sophie Siebers die op Johan de Wittstraat 16 woont, is na haar eindexamen 
in de coronatijd dat snel voorbij was (geslaagd!), begonnen met ‘de 
Raadsbakkertjes’, een bakservice voor taarten in de buurt. Ze vertelt dat het 
in het begin druk was, maar nu wat minder. Ze heeft een vast aanbod van 
een Yoghurt tulband met passievruchtensaus, peer-kaneel cupcakes, en 
huisgemaakt granola. Ze biedt ook andere baksels aan, zoals een citroen-
meringuetaart en is bereid andere wensen te vervullen. Ze is te bereiken op 
06-24341444 of op sopje.siebers@gmail.com

mailto:sopje.siebers@gmail.com
http://www.visvandeafslag.nl/


Wat te doen als je afstand moet houden van elkaar en alle evenementen op de feestdagen in het 
voorjaar van 2020 geannuleerd zijn? Diverse bewoners hebben de afgelopen periode er het beste van 
proberen te maken. 

Op  Koningsdag  hing  overal  de  vlag  uit,  werd  het 
volkslied  getrompetterd  op het  rozenpleintje  en stond 
menig  buurtbewoner  op  zijn/  haar  balkon  mee  te 
zingen. In de Fagelstraat werden patatjes gebakken die 
met  een  hengel  overhandigd  werden  om  zo  gepaste 
afstand te behouden en er werd op straat ook weer op 
afstand, maar toch met elkaar, naar de speech van de 
koning geluisterd. 

Op  een  doordeweekse  dag  kwam  een  jonge 
buurtbewoner,  Saar,  met  het  spontane  idee  om  een 
straatbingo te organiseren. Zo stonden er eind van die 
middag ineens allemaal stoeltjes in de tuinen en op de stoep voor de huizen van de buurtbewoners die mee deden. 

Gedurende  de  bingo  werd  de  prijzentafel  aangevuld 
door andere buurtbewoners die ook nog wel het een en 
ander hadden voor de winnaars. 

En  op  Bevrijdingsdag  werd  er  het  een  en  ander 
georganiseerd met een collage van foto’s van de buurt in 
de  oorlogstijd  en  een  speech  van  Nel  Nagel.  Veel 
buurtbewoners waren komen luisteren en de handhaving 
kwam toch maar  even kijken of  de RIVM richtlijnen 
wel  aangehouden  werden  in  de  Fagelstraat.  Gelukkig 
werd alles o.k. bevonden en waren de handhavers zelf 
ook wel erg nieuwsgierig geworden.
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Buurtevenementen in tijden van corona, Marit Timmers

Mede-auteur in China

Een verzoek van een Chinese  collega  om een artikel  te 
beoordelen  en  te  reviseren  vóór  publicatie  heeft 
geresulteerd in een fraaie opsomming van Chinese auteurs 
met één Hollander ertussen. Dit overkwam uw redacteur 
Hans Rohlof: zo is een artikel over de ontwikkeling van de 
vraag  om  psychiatrische  hulp  tijdens  en  ná  corona  in 
Wuhan  deels  geschreven  in  deze  buurt,  tijdens  de 
lockdown!

Met een button op de borst

Buren in de Fagelstraat en nog wat andere buurtbewoners 
ontvingen dit lieve maar duidelijke briefje met button in 
de brievenbus van Nel en Rina Nagel uit de Fagelstraat.



Eind maart vroeg een koorlid van het Wereldkoor waar ik – helaas nu even niet – zing, of ik twee mondkapjes wilde maken  
voor haar schoondochter, die zich op die manier veiliger voelde in de bus naar haar werk in een woonvoorziening voor 
gehandicapten. Het koorlid wist dat ik al jaren gebruiksvoorwerpen en herinneringen van textiel maak, onder de naam Leet-
Made (mijn zussen en broers noemden mij vroeger Leet). En zo maakte ik mijn eerste twee mondkapjes, waarna ik thuis  
verzuchtte, dat ik ze echt niet ging maken, mocht het verplicht worden. Ik vond het geen leuk patroon, werd chagrijnig van  
het knippen van allerlei plooitjes en naaide bij de eerste de linten verkeerd vast. Begin mei zag het er naar uit dat de 
mondkapjes verplicht zouden worden in het openbaar vervoer. Toch eens op zoek naar een patroon waar ik wel blij van 
word… Misschien kan ik  me nuttig  maken,  met  duurzame mondkapjes met  leuke motiefjes.  En gelukkig vond ik dat 
patroon: op YouTube legde een Duitse mevrouw ‘gründlich’ uit, hoe je snel en eenvoudig een efficiënt mondkapje kon  
maken. In plaats van een bezoek aan de 5 mei markt, naaide ik die Bevrijdingsdag mijn eerste mondkapje op die manier. Ik  
werd er blij  van en omdat ik het op dat moment rustig had met mijn andere werk, bood ik in eerste instantie familie,  
vrienden en koorleden aan om een mondkapje te maken. De eerste dagen had ik al direct ruim 60 bestellingen!

Vraag via Nextdoor
En toen kwam de vraag op Nextdoor: is er iemand in Leiden die leuke mondkapjes verkoopt? Die persoon gaf aan dat ze er 
een nodig had en het geld liever gaf aan een lokale verkoper, dan aan Bol. Ik reageerde op dat bericht, dat ik net een  
productielijntje had opgezet. En toen stroomden de aanmeldingen binnen… Vooral toen ik aangaf dat ik de mondkapjes voor  
1 juni kon leveren, liep het storm! Ondertussen heb ik al ruim 250 mondkapjes gemaakt: van dubbellaags katoen. Leuk  
detail:  de binnenlaag van mijn  mondkapjes is  van  heel  mooi  en degelijk  wit  katoen.  Tien jaar  geleden  overleed mijn  
schoonmoeder en zij had een linnenkast vol met mooie stapels keurig gestreken lakens en slopen. Niemand wilde die erven  
en daarom zei ik: “Geef maar mee, komt altijd een keer van pas!” Wie had kunnen bedenken dat die lakens dienst zouden  
doen in een mondkapjes-productie?

Ook met voetbalmotief
De buitenkant van de mondkapjes maak ik in allerlei kleuren en motieven. Ingetogen zwart of grijs, met heel veel motiefjes: 
aardbeien, fietsen (erg populair), vw-busjes, ijsjes, smileys, bloemen, strepen, stipjes. Heb je ook met voetballen? Tuurlijk,  
ga ik naar op zoek… Heb je met muzieknoten? Ja, dat stofje lag nog in mijn grote lapjeskast, vol lappen en lapjes van een 
meer dan dertig jaar lange hobby. Heb je ook kindermaten? Even overleg met de Duitse mevrouw en ze geeft aan dat er ook  
een filmpje is hoe je het patroon kunt aanpassen. Kleiner en ook de vraag naar groter: want sommige mannen (of hun 
partner?) denken dat ze een heel groot hoofd hebben. Meestal voldoet – na meten – toch de standaardmaat. Tenzij je een  
héél  grote  neus  hebt.  ;-)  En:  nog steeds  gaat  het  van mondkapje-op-mondkapje!  Wil  je  er  ook  een  maken voor  mijn  
schoonmoeder?  Voor  mijn 
achterbuurvrouw? Voor mijn kinderen? 
Ik  heb  er  nog  steeds  plezier  in  en 
geniet  van  het  ‘handwerk’ naast  het 
‘hoofdwerk’  dat  ik  verricht  als 
begeleider  en  spreker  bij  afscheid, 
uitvaart  en  herdenking.  Mijn 
mondkapjes  zijn  dus  nog  steeds  te 
koop: van 2-laags stevig katoen (geen 
filter nodig!), voorzien van neusvormer 
en elastiek, wasbaar op 60 graden, in 
allerlei kleuren en motieven leverbaar, 
in standaardmaat, op verzoek groter en 
kleiner, € 5,00 per stuk.

Wil je bestellen? 
Stuur me dan een appje op 06 
21564207
Facebook-pagina: Leet-Made
Instagram: leet_made

P.S. mondkapjes zijn in de toekomst prima te hergebruiken: hang ze op als slinger(s) bij een buurtfeest!
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Van mondkapje-op-mondkapje..., Leta Janssen



Onze  jaarlijkse  familiedag  ging  ondanks  de 
coronamaatregelen  door. Dat  vroeg  de  nodige 
creativiteit van de organisatoren. Want hoe vermaak 
en verbind je ruim dertig personen als je elkaar niet 
fysiek  kan  ontmoeten?  Het  is  gelukt,  en  hoe!  De 
familiedag  vond  plaats  dankzij  Whizpr 
(vergelijkbaar met Zoom), op een zaterdag in juni 
tussen 16 en 22 uur.

Vooraf kreeg elk gezin een pakketje toegezonden. In 
dit pakketje zaten te gebruiken materialen voor de 
familiedag.  Elk gezin  maakte  voorafgaand aan de 
familiedag  een  coronaproof  teamfoto  en  stuurde 
deze naar de organisatie. Daarbij moesten touwtjes 
uit het pakketje worden gebruikt, met een lengte van 
1,5 meter per stuk.  Ook zat er in het pakketje een 
stukje  tekst  uit  een  sprookje  (over  een  heks,  een 
egel, een uil, een paddenstoel en een appeltaart) en 
deze  tekst  moest  worden  verteld  en  uitgebeeld 
tijdens  de  familiedag.  Zo  vertelden  we  -ieder  op 
eigen wijze- met ons allen het sprookje aan elkaar 
en  smulden  we  erna  gezamenlijk  van  onze 
appeltaarten.

Vooraf  werd  ook  aan  elk  gezin  gevraagd  een 
liedtekst te maken voor een ander gezin. Het moest 
gaan om een Eurovisie Songfestivallied en de tekst 
moest in de ik/wij-vorm geschreven zijn. Tijdens de 
familiedag  traden  we  voor  elkaar  op  en 
beoordeelden we elkaar met een vuurwerksterretje 
in  de  vorm  van  een  cijfer.  (In  elk  toegezonden 
pakketje zat 1 sterretje; een ludieke puntentelling).

Na twee uur intensief contact via de beeldschermen 
was  er  twee  uur  beeldschermpauze.  Elk  gezin 
bereidde een maaltijd, van ingrediënten die vooraf 
in huis moesten zijn gehaald. En elk gezin stuurde 
een foto van de bereide maaltijd naar de organisatie. 
Het  slotstuk van de familiedag was een twee uur 
durende  pubquiz,  ditmaal  wel  met  puntentelling. 
Erna werd nog een poging tot napraten gedaan, maar dat werd een chaos; de groep was te groot.

Het  was een geslaagde en onvergetelijke  familiedag.  En dankzij  deze aanpak kon ook familie in  Nieuw-Zeeland 
deelnemen; zij bleven er tot na 8 uur 's ochtends voor op! Naderhand kreeg iedereen een opname van het Sanderink-
songfestival toegezonden. En er is verteld dat er nog een nazending komt, ik vermoed van alle ingezonden foto's. We 
wachten in blije spanning af.
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Familiedag op afstand, Anne Sanderink



25 April 2020, de dag van de Festa della Liberazione oftewel Bevrijdingsdag in Italië. Al zes weken zitten de Italianen 
opgesloten in hun huis. De ANPI (Associazione Nazionale dei Partigiani d’Italia) heeft een paar dagen eerder opgeroepen 
tot een flash mob door het gezamenlijk zingen van een lied vanuit geopende ramen en vanaf de balkons. De titel van dat lied 
is Bella Ciao. Bijgestaan door twintig professionele musici zet de burgemeester van Napels, samen met een oud-
verzetsstrijder, om drie uur ’s middags het lied in op het balkon van het gemeentehuis, het Palazzo San Giacomo. 

De beginregels van Bella Ciao (‘Dag Schoonheid’) luiden als volgt:

Una mattina mi son svegliato, 
o bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
una mattina mi son svegliato 
e ho trovato l’invasor. 

Vanmorgen stond ik op 
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao                                     
vanmorgen stond ik op
en trof ik de bezetter/indringer aan. 

In dit lied bezingt een jonge strijder het lot dat hem wacht. Hij voelt dat hij zal sterven en zegt tegen zijn metgezel: “Neem 
me mee, partizaan, en begraaf me hoog in de bergen (in montagna) in de schaduw van een mooie bloem (un bel fior). En de 
mensen die daar dan later langskomen, zullen zeggen: e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Dat is de bloem 
van de partizaan die stierf voor de vrijheid!    

Bella Ciao wordt gezien als het strijdlied bij uitstek van de Italiaanse verzetsstrijders of partizanen in de jaren 1940-1945. 
Aan het eind van de oorlog bonden zij, overal verspreid in de bergen, de strijd aan tegen wat er over was van het fascistische 
Italiaanse leger en de Duitse bezettingstroepen. De overlevering vertelt dat het lied daar vooral in de laatste oorlogsmaanden 
opklonk. De partizanen zouden er veel moed uit hebben geput. Maar Bella Ciao zou pas echt bekendheid krijgen in de jaren 
na 1945, als symbolisch strijdlied van de toen machtige communistische beweging in Italië. 

Het is onbekend wie de oorspronkelijke tekst en de muziek van het lied hebben 
gemaakt. Onder kenners van de Italiaanse volksmuziek is er volop discussie 
over. De één beweert dat het partizanenlied is ontstaan uit eerdere strijdliederen. 
Een ander legt uit dat melodie en tekstopbouw zijn ontleend aan een ander Bella  
Ciao, het Bella Ciao delle Mondine. Een ‘mondina’ is een rijstplukster. Die 
mondine kwamen vaak uit het arme zuiden van Italië. Zij werkten op de 
rijstvelden in de Po-vallei, onder zware omstandigheden en voor weinig loon. 
De film Riso Amaro uit 1948 geeft hiervan een treffend beeld. De arbeidsters 
stonden urenlang in de brandende zon, tot hun enkels in het water, opgejaagd 
door meedogenloze opzichters. De tekst in dat lied vertelt over hun lot. ‘s 
Morgens vroeg, nog maar net opgestaan, moet ik weer naar de rijstvelden. 
Tussen de insecten en muggen moet ik weer zwaar werk doen. Maar er zal een 
dag komen dat we allemaal in vrijheid zullen werken. Lavoreremo in libertà!

Vanuit Italië heeft het Bella Ciao dei Partigiani zijn weg gevonden naar straten 
en pleinen overal op de wereld, waar zingend tot protest en strijd wordt 
opgeroepen. In Italië zorgde de folkrockband Modena City Ramblers op festivals 
voor militante en opzwepende uitvoeringen, op Youtube te vinden. Bella Ciao is 
ook te horen in de populaire Netflix serie La Casa De Papel. Wel jammer dat 
kijkers met weinig taalgevoel nu denken dat Bella Ciao een Spaans lied is…
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Bella Ciao, Nico Koek, buurtcolumnist, foto's Nico Koek



Op 16 maart gingen alle Nederlandse scholen dicht. De leerlingen van basis- en middelbare scholen 
kregen sindsdien thuisonderwijs. Hoe hebben de kinderen en jongeren in de Raadsherenbuurt dit 
beleefd? De Raadsheer ging op onderzoek uit.
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Thuisonderwijs, Martine de Jonge-Voskuil

In de Houtlaan spreek ik Milo, Farah en Dassah Katz. Milo en Farah zitten op de Woutertje Pieterse in groep 4 en 7. Dassah 
zit in 2 gymnasium op het Visser ’t Hooft. 

Hoe ging het thuisonderwijs bij jullie?
Farah (11): “Best wel goed. Op Teams kreeg ik drie keer per week een uurtje uitleg en de rest van de tijd moest ik zelfstandig 
werken. Het was best wel duidelijk wat ik moest doen. Maar naar school gaan vind ik wel leuker.”
Milo (8): “Goed. Ik had bijna alles af. Ik kreeg ook uitleg in Teams, maar dat duurde vaak wel 1,5 uur, omdat iemand weer een 
vraag had. Mijn boeken heb ik op school opgehaald met een rolkoffer.”
Dassah (13): “In het begin was het nogal chaotisch. Ik heb het geteld, ik moest op wel 13 verschillende sites zijn. En een 
docente deed een heel verhaal, terwijl ze op ‘mute’ stond. De muziekdocente kon heel goed online lesgeven, dus in het begin 
hadden we heel veel muziekles.” Leuk, toch? “Nou, dat is niet mijn beste vak. Maar nu hebben de leraren het allemaal wel te 
pakken. Ze begrijpen hoe lang alles moet zijn en dat uploaden veel tijd kost, dus dat we dat beter in één keer kunnen doen. Nu 
heb ik gemiddeld drie uur per dag online les.”

Wat misten jullie het meest?
Farah: “De juffen en meesters en mijn vriendinnen, maar daar kan ik wel mee afspreken.”
Milo: “De juf.”
Dassah: “De gezelligheid van school. Na 1 juni zal ik weer naar school gaan, maar dan wordt de klas in 3 groepen opgedeeld. 
Dan zal ik 1 à 2 dagen per week naar school gaan. De andere dagen kan ik via Teams meekijken met de lessen die aan een 
ander deel van de klas worden gegeven.”

De basisscholen zijn op het moment van dit interview (half mei) al weer open voor kleinere groepen. Milo en Farah gaan twee 
tot drie dagen naar school. 
Hoe was het om weer naar school te gaan?
Milo: “Superleuk!”
Farah: “Leuk. Maar het was wel anders dan eerst, omdat ik niet dicht bij de juffen en meesters mocht komen. En omdat niet al 
mijn vrienden er waren. Tijdens het thuisonderwijs heb ik geen Geschiedenis, Engels en Aardrijkskunde gehad. Die vakken 
heb ik nu bijna elke dag.”

Wat is het leukste dat jullie meegemaakt hebben tijdens het thuisonderwijs?
Dassah: “Wij moesten video’s maken als we aan het sporten waren. Ik heb een filmpje geëdit, waardoor het leek alsof ik een 
home-run sloeg. Die filmpjes werden gepost op een instagram-account van school.” 
Milo heeft volgens zijn moeder een leuke kip van krantenpapier gemaakt. Leeft die nog? “Nee, die was vooral om te 
slachten.” Hij heeft ook een instrument gemaakt, een telescoop. Maar die is ook kapot. Farah heeft een cake gebakken en naar 
de directeur van haar school gebracht. Ook heeft ze met Milo een tekening op het schoolplein gemaakt voor de juffen en 
meesters, die een boodschap aan de kinderen op het raam geplakt hadden: ‘We missen jullie.’ De tekening van Farah en Milo 
was hierop een antwoord: ‘Wij missen jullie ook heel erg!’  



Owen (6) en Gilen (8) Etchells uit de Van Oldenbarneveltstraat zitten in groep 2 en 4 op de Woutertje Pieterse.

Hoe vonden jullie het om opeens thuis school te krijgen?
Gilen: “De eerste dag vond ik het een beetje gek. Daarna vond ik het niet zo heel  
leuk, want ik kon mijn vrienden niet zien. En als ik iets niet wist, konden papa en 
mama het niet goed uitleggen.”
Owen: “Niet leuk, want ik kon mijn vrienden niet zien.”

Wat deden jullie met de computer?
Owen: “Bijna niks. Ik had werkboekjes met letters en nummers. En ik deed een 
beetje Scula.” O ja, je zit natuurlijk in groep 2. “Ik zit bijna in groep 3.” Moeder 
Nuria vult aan: “Owen, je hebt ook gevideobeld met de juf en je vriendjes gezien 
op Teams. ”Owen: “Ja,  ik ging vaak videobellen met Mischa, dat is  mijn beste 
vriend.”
Gilen: “Ik deed veel op de computer: taal, rekentuin en spellingspeurder. En een 
paar toetsen.” Nuria: “Gilen heeft heel veel geleerd over computergebruik.” Gilen: 
“Ik weet heel veel van computers. Ik kan nu plaatjes ergens opdoen. En ik heb nu 
een  eigen  account  op  papa’s  computer,  nu  mag  ik  papa’s  account  niet  meer 
gebruiken.”

Wat vonden jullie leuk?
Owen: “Spelen met de oppas. En kleuren.” Gilen: “Taalzee vond ik heel leuk.”

Nu gaan jullie weer naar school, is dat fijn?
Gilen: “Ja heel fijn. Maar als deze week over is, is het nog leuker, want dan zijn we weer met de hele klas.”
Owen: “Dan zit ik weer met al mijn vrienden in de klas, want nu zitten een paar van mijn vrienden in het andere groepje.”

Sophie Siebers (17) uit de Johan de Wittstraat zat in de zesde klas van het Stedelijk Gymnasium, afdeling Socrates. 

Hoe is het om geslaagd te zijn in deze tijd?
“Heel raar. Op een ochtend werd ik wakker en hoorde ik op t.v. dat de eindexamens niet doorgingen. Je moest slagen op de cijfers 
van je schoolexamens. Zelf had ik het wel gehaald, maar drie van mijn vrienden stonden er niet zo goed voor. Die hebben 
reparatietoetsen gemaakt en het nu gelukkig ook gehaald. Eerst vond ik het jammer. Ik had er best wel zin in om met z’n allen in 
een zaal examen te doen. Maar twee weken geleden wist ik: anders zat ik nu te stressen om mijn eindexamens. Toen vond ik het 
toch wel o.k.”

Zijn er ook voordelen?
“Ja, het scheelt heel veel stress en tijd. Ik ben nu bezig met de Raadsbakkertjes en ik ben zelf Spaans aan het leren. Dat was er 
anders niet van gekomen.” 

Maar je mist ook de rituelen eromheen?
“Normaal hebben we een diploma-uitreiking in de Pieterskerk, dat is nu niet zo. Ook hebben we geen eindexamenstunt en geen 
feestjes. Ik heb niet bewust mijn laatste lesdag meegemaakt of afscheid kunnen nemen van de leraren. Je ziet niet zo snel alle 130 
mensen van je jaar nog eens bij elkaar. Maar ze gaan vast een alternatieve 
diploma-uitreiking organiseren.”

Heb je het wel gevierd?
“Op 4 juni wisten we echt dat ik geslaagd was. We hebben de vlag uitgehangen, 
maar we voelden ons een beetje bezwaard, om dat in de Coronatijd te doen. Na 
een dag hebben we hem binnengehaald.” Sophies moeder Claudia Zilkens vult 
aan: “We waren eerst helemaal niet in zo’n blije stemming. Ik ging toch maar 
taart en champagne halen in de Kempenaerstraat. Daar kwam ik allemaal 
verdwaalde ouders van Sophies jaar tegen.” Sophie: “Ik kreeg van de buurvrouw 
meteen een kaartje, dat was leuk. En we gaan het nog vieren als je met wat meer 
mensen bij elkaar mag zijn.”

Was je van plan op reis te gaan? En daarna?
“Ja, we zouden met 12 vrienden naar Albufeira gaan. Nu gaan we naar de 
Achterhoek, naar een groot huis. Ik ga in Utrecht studeren. Ik ben toegelaten bij Psychologie, maar ik twijfel nog of het misschien 
Humanistiek wordt. Dit weekend gaan we op zoek naar een kamer in Utrecht.”
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De directe impact van de coronacrisis heeft zich, wat mij betreft, beperkt tot allerlei activiteiten die niet doorgingen en het  
gaan  thuiswerken.  Dit  is  natuurlijk  niet  te  vergelijken  met  de  gevolgen  voor  heel  veel  andere  mensen,  waaronder  
ongetwijfeld ook buurtgenoten. Mensen die persoonlijk of in hun directe omgeving zijn geconfronteerd met ziekte of zelfs 
overlijden. Mensen die zich vanwege hun baan in de zorg of aanverwante beroepen meer dan ooit (hebben) moeten inzetten,  
met misschien zelfs gevaar voor de eigen gezondheid. Mensen die misschien wel hun baan zijn kwijtgeraakt!

Hoe heb ik dan wel bijgedragen? Ik ben vrij gemakkelijk te verleiden tot het invullen van enquêtes en het meedoen aan 
onderzoeken. Ik stel me dan altijd zo iemand voor die zijn/haar uiterste best zit te doen om slimme vragen te stellen, en wat  
als daar nou niet één reactie op komt! Zo sneu. Bovendien, onderzoek is natuurlijk belangrijk. Medisch onderzoek zeker,  
maar ook eenvoudige vragen en antwoorden kunnen helpen om een crisis zoals deze beter te besturen. Ik denk niet direct  
oplossen, zeker niet op korte termijn, maar wel beter begrijpen wat en waarom mensen doen wat ze doen. Kortom: ik doe  
mee aan in ieder geval vijf onderzoeken.
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Coronacrisis –  bijdragen waar het kan, Nicole van der Linden

De COVID Radar app van het LUMC

Half mei waren er zo'n 200.000 gebruikers die ruim 1.2 miljoen metingen hadden doorgegeven. Het is de bedoeling om 
in de app (liefst dagelijks) aan te geven of je contact hebt gehad met een Corona-patiënt, of je zelf klachten hebt, of je 
uit huis bent geweest en zo ja, met hoeveel personen en op welke afstand je hiermee in aanraking bent geweest. Je moet 
je postcode ingeven en je kunt voor alle leden van het gezin de antwoorden geven (als  die dit niet  zelf  al  doen,  
natuurlijk). Het doel is om (omdat er nog beperkt wordt getest) toch een beeld te krijgen van de verspreiding van het  
virus en het  risico op het  oplopen ervan.  Het aantal  'veelgestelde vragen'  over (het  deelnemen aan) de app stijgt  
overigens flink, we doen graag mee aan onderzoeken, maar blijven wel kritisch, natuurlijk.

RIVM en GGD'en – Onderzoek gedragsmaatregelen en welbevinden

Wat een mooie titel eigenlijk! Het welbevinden van de mens. En toch is dat ook echt belangrijk in dit onderzoek en 
wellicht wel in het algemeen. Want: als je geen tuin of balkon hebt, dan ben je eerder geneigd om een andere plek op te 
zoeken om toch (met je kinderen) in de buitenlucht te komen. En dat heeft impact op zoiets als een epidemie! Ik heb 
deze vragenlijst inmiddels twee keer ingevuld. De vragen hier gaan over het omgaan met de persoonlijke hygiëneregels 
als het eenmalig gebruiken van een papieren zakdoekje, het hoesten/niezen in de elleboog, het handen wassen, maar  
ook over stress, onbehagen, je leefstijl en de bereidheid om de maatregelen nog langere tijd vol te houden. Belangrijke  
gegevens waar het verdere beleid mede op gebaseerd wordt. Illustratie hieronder uit de resultaten.



De IENIMINI-studie van het LUMC is op het moment dat ik dit 
schrijf niet benaderbaar. Maar eenmaal per week krijg ik, nadat ik 
mij hiervoor aangemeld heb natuurlijk, een uitnodiging om de (zeer 
korte  en  eenvoudige)  vragenlijst  in  te  vullen.  Ik  ben  voor  dit 
onderzoek persoonlijk uitgenodigd omdat ik bij het LUMC onder 
controle ben voor een chronische darmziekte. Door dit onderzoek 
ben  ik  er  achter  gekomen  dat  een  vrij  algemeen  voorgeschreven 
pilletje  als  'Omeprazol'  (maagzuurremmer)  ook  een  anti-
immuunwerking blijkt te hebben. Waardoor je, als je dit gebruikt, 
automatisch in  een hogere risicogroep valt!  Les hieruit:  blijf  dus 
altijd kritisch op de medicijnen die je al langer gebruikt of als je 
nieuwe medicijnen voorgeschreven krijgt. Verder kun je natuurlijk 
verwachten dat een universitair ziekenhuis een dergelijke epidemie 
aangrijpt om een onderzoek te starten!

Flitspanel – ICTU-onderzoek

Het Flitspanel is de naam voor het onderzoeksorgaan van/onder werknemers in de publieke sector. De onderwerpen lopen 
uiteen van gevoel van (on)veiligheid in relatie tot burgers tot een actueel onderwerp als Corona en de maatregelen 
daaromtrent voor zover die betrekking hebben op het werk. De respondenten vinden ten tijde van deze meting dat zij 
gemiddeld op zo'n 80% van hun normale productie zitten. Dit is wel sterk afhankelijk van het soort werk. Daarnaast is een 
opvallende uitkomst dat men redelijk tevreden is over de beschikbare middelen om thuis te werken, maar dat meer 
persoonlijke aandacht vanuit de leidinggevende/het management welkom is (deze laatste zin is door mij persoonlijk 
vertaald). Van de leidinggevenden is 68% van mening dat zij goed in staat zijn om deze rol (op afstand dus) goed te 
vervullen. Ik vraag het u af, meneer Sonnenberg...

Onderzoek gemeente Leiden-LeidenPanel2020

Nu moet ik eerlijk toegeven dat ik niet zeker weet of ik deze vragenlijst heb ingevuld of een andere. Het was via de 
gemeente Leiden, dat weet ik nog wel. Maar je vult ook wel eens wat in en 
dan hoor je niets meer en dat zou hier wel eens het geval kunnen zijn. Maar 
dat is dan niet eerlijk, want er is wel degelijk een terugkoppeling, dus.... De 
vragen betroffen voornamelijk de mate van actieve informatievoorziening en 
communicatie vanuit de gemeente en de vindbaarheid van informatie als 
mensen hier actief op zochten. Een best wel goede opmerking vind ik: zie 
plaatje links.

Burgemeester Lenferink had een 'persoonlijke' brief geschreven die echter 
door 67% van de respondenten niet is gelezen. Waarbij door iemand die de 
brief wel had gelezen opgemerkt werd dat de 'persoonlijke noot' werd gemist. 
In Oegstgeest communiceert burgemeester Jaensch via zijn eigen 
Facebookpagina, naar mijn idee wordt dit zeer op prijs gesteld. U hoeft geen 
communicatiedeskundige te zijn om te begrijpen wie er hier beter 'scoort'... 
Dit zegt natuurlijk niets over de daadwerkelijke maatregelen die de 
gemeenten nemen, maar wel iets over de impact van de manier van 
communiceren.

Onderzoeken zijn afhankelijk van het aantal en de betrokkenheid en bereidheid van de deelnemers. Is mijn privacy 
wel  gegarandeerd,  is,  vooral  in  medische  zaken,  een  probleem.  Tja,  dat  blijft  altijd  de  vraag.  Helpen  we  te 
voorkomen  dat  een  pandemie  zich  verder  dan  nodig  verspreidt  of  zijn  we  bang  dat  de  overheid  of 
verzekeringsmaatschappijen te veel over ons te weten komen? Dat moet ieder voor zich afwegen. Ik ben daar niet zo  
bang voor en vind het belang van het onderzoek meestal zwaarder wegen dan het, mogelijk, schenden van mijn 
privacy.
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Aardbeien

Denk je aan de zomer, dan denk je aan aardbeien. In het voorjaar eerst van Spaanse afkomst, vervolgens komen de 
zomerkoninkjes van Nederlandse bodem, vaak te duur en te hard want ze hebben nog niet voldoende zon gehad. 
Richting de zomer gaat de prijs naar beneden en de kwaliteit omhoog.

De Aardbei (Fragaria) is een geslacht bloeiende planten uit de rozenfamilie (Rosaceae), vooral bekend om zijn eetbare 
vrucht. Botanisch gezien is het fruit van de aardbei een schijnvrucht. De echte vruchten zijn nootjes, en herkenbaar als pitjes 
op het oppervlak van de schijnvrucht. Minder bekend is dat ook de bladeren perfect bruikbaar zijn in de keuken. De 
bladeren van de bosaardbei en grote bosaardbei zijn geschikt voor toevoeging aan salade of thee. 
Bij voorkeur voor rozenbottelthee, eveneens uit 
de familie van de Rosaceae en ook rijk aan 
Vitamine A, B1, B2 en C. 

Soorten
Er zijn meer dan twintig soorten aardbeien. In 
Nederland en België komen de bosaardbei 
(Fragaria vesca) en de zeldzame grote bosaardbei 
(Fragaria moschata) in het wild voor. In de 
winkel treft men vooral cultuuraardbeien 
(Fragaria x ananassa) die op hun beurt een 
Europese kruising zijn van de wilde Noord-
Amerikaanse Virginia Stawberry (Fragaria 
virginiana) en de Chilean Strawberry (Fragaria 
chiloensis), die in het wild voorkomt aan de 
Amerikaanse Westkust en op Hawaï. Het meest 
geteelde ras in Nederland en België is Elsanta. 
Zeer goed smakende rassen zijn Vima Zanta, 
Lambada én Korona. Helemaal in thema zou je denken, maar die variant skippen we maar dit jaar…..
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De Culinaire Raadsheer, Gerben de Jonge, foto's van internet

Consumptie

Verse aardbeien zijn gezond, rijk aan ijzer en 
vitamine A en C. Ze zijn licht laxerend. Echter bij 
baby's en zeer jonge kinderen kan het eten van 
verse aardbeien een allergische reactie 
veroorzaken (bijvoorbeeld netelroos). 
Men dient aardbeien voor consumptie met water te 
spoelen. Dit gebeurt zonder eerst het kroontje te 
verwijderen, anders neemt de vrucht te makkelijk 
het spoelwater op. Persoonlijk vind ik aardbeien 
puur (dus zonder suiker) het allerlekkerst, zeker 
als ze echt mooi rijp zijn. Daarnaast zijn er 
natuurlijk allerlei andere culinaire toepassingen, 
zoals fruitsalades, jam, ijs, kaas, taart, gebak en 
alcoholische dranken. Tegenwoordig zie je in 
restaurants ook aardbeien gemarineerd in aceto 
balsamico (pondje aardbeien in stukjes met 1 
eetlepel balsamico halfuurtje marineren).

Geschiedenis

In de Romeinse literatuur werd de aardbei 
genoemd, zij het niet vaak. Apuleius noemde 
hem om zijn medicinaal gebruik, Vergilius 
en Ovidius noemden de plant als een in het 
wild voorkomende vrucht. Plinius 
vermeldde de vrucht als een natuurlijk 
product van Italië. In de 14e eeuw begonnen 
de Fransen de bosaardbei (Fragaria vesca) 
uit het wild in hun tuinen aan te planten. De 
vruchten waren klein en de planten waren 
niet erg productief.



Dit keer een zeer klassiek gerecht: Fraises Wilhelmine of Aardbeien Wilhelmina. Een nagerecht, ontwikkeld door Auguste 
Escoffier (1846-1935) ter gelegenheid van een menu dat hij voor Koningin Wilhelmina samenstelde.

Ingrediënten (4 personen)
250 g aardbeien, gewassen en de top eraf gesneden, 1 el poedersuiker, 200 ml sinaasappelsap, 60 ml kirsch (evt. Grand 
Marnier), 250 ml slagroom koud, 30 gr fijne suiker, 1 vanillepeul, het merg

Wat moet je doen?
Meng in een glazen of aardewerken kom de sinaasappelsap, kirsch of Grand Marnier en poedersuiker tot de suiker is 
opgenomen.
Snijd de aardbeien in plakjes en leg ze in de sinaasappelsap. Laat minimaal een uur in de koelkast macereren – inwerken. 
Hierdoor nemen de aardbeien zoveel mogelijk smaak van de vloeistof op.
Klop de slagroom met het merg van de vanillepeul en de fijne suiker stijf. Bewaar de slagroom in een spuitzak in de 
koelkast. 
Haal de aardbeien uit het sap en laat ze kort uitlekken.
Bekleed een klein schaaltje met plasticfolie, waarbij je er voor zorgt dat er geen lucht tussen de folie en het schaaltje zit. 
Laat de folie ruim over de rand hangen. Rangschik plakjes aardbei zo dat het gehele schaaltje met plakjes aardbei bedekt is. 
Spuit ongeveer 1/3 van het schaaltje vol met slagroom, en leg daar een laagje aardbei tussen, herhaal deze stappen tot het 
schaaltje gevuld is, en eindig met een laagje slagroom. 
Laat het gevulde schaaltje nog even afkoelen in de koelkast. 
Zet een mooi dessertbordje ondersteboven op het schaaltje en keer om. Haal het schaaltje voorzichtig van de aardbeien af en 
garneer elk bordje met de resterende slagroom. 

Het lijkt een al te eenvoudig dessert, maar juist in de eenvoudige smaken zit de kracht van dit gerechtje. Fraises Wilhelmine  
is uiteindelijk niet een legendarisch gerecht van Escoffier geworden, maar is wel opgenomen in zijn Guide Culinaire, hét 
standaardwerk over de Franse keuken. Met dit baanbrekende werk bestaande uit 5.000 nauwkeurige recepturen legde hij de  
fundering voor de modernisering van de Franse kookkunst. Zo zit er nog een Nederlands gouden randje aan de klassiek  
Franse keuken! 
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Recept voor Fraise Wilhelmine
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Themapuzzel, Marit Timmers



Raad de filmtitels. De goede antwoorden staan achterin deze Raadsheer.
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Filmtitelquiz, Victor Siemelink, 8 jaar, Fagelstraat



Veel buurtgenoten zetten zich in voor de buurt. Sommigen doen dat al jaren en jaren. Natuurlijk doen zij dat omdat ze het  
leuk vinden en graag iets voor hun woonomgeving en buren doen, daar hoeven ze niets voor terug. Maar toch verdienen zij  
het om daar een keer erkenning voor te krijgen, vond het bestuur van de buurtvereniging. Daarom is de buurtpenning in het  
leven geroepen. Een fraai vormgegeven speldje met het logo van onze vereniging. Een penning die je niet zomaar krijgt, hij  
is speciaal bestemd voor buurtgenoten met een lange staat van dienst.

En als we denken aan een buurtgenoot met een lange staat van dienst voor de buurt, dan denken we natuurlijk aan Janny van  
Nieuwkoop! Bijna 25 jaar was zij actief in de redactie van buurtkrant ‘de Raadsheer’. Voor de relatieve nieuwkomers onder  
ons (en dan hebben we het over mensen die al 12,5 jaar in de wijk wonen) was zij zelfs het gezicht van de Raadsheer. Altijd  
present  bij  buurtactiviteiten om verslag te  leggen voor de komende Raadsheer.  Zij  zorgde er  al  die  jaren voor dat  de  
buurtkrant verscheen, gevuld met lezenswaardige artikelen, mooi opgemaakt en verluchtigd met beeldmateriaal.

Op 3 juni verjaarde zij,  ze  werd 75! Een jubileumjaar.  Het leek het bestuur een geschikt moment om haar de 
buurtpenning op te spelden. Ze heeft die zeker verdiend en wij hopen dat ze de penning met trots zal dragen.
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Buurtpenning voor  Janny van Nieuwkoop, Roos Toxopeus, foto Jeroen Hiemstra

Dank!

Na het verspreiden van de Raadsheer van april heb ik veel lieve reacties gekregen van 
buurtgenoten. Op straat werd ik/werden we staande gehouden voor een praatje, waarin de 

woorden “verdiend” en “zo lang gedaan” en “mooie krant” veelvuldig voorkwamen, evenals de 
grote waardering voor de fraaie voorplaat. Er werden duimen opgestoken en er werden zelfs 

bloemen aan de deur afgegeven. Hartverwarmend allemaal, het deed me echt goed, dus dank u 
wel, lieve lezers.

En dan mijn dank aan het bestuur van de buurtvereniging. Op mijn verjaardag kwam er 
onverwacht een damescomité met een prachtig boeket (Paulien Retèl), een heerlijke fles droge 

champagne (Roos Toxopeus) en als klap op de vuurpijl het eerste exemplaar van de nieuwe 
buurtpenning met het logo van de Raadsherenbuurt. Jeroen Hiemstra stond al in de aanslag met 

zijn fototoestel. Na haar mooie toespraak heeft Paulien mij de penning opgespeld. Ik ben er 
apetrots op en heel erg dankbaar aan allen die hieraan hebben meegewerkt. 

Janny van Nieuwkoop



Op 6 mei jl. is oud-buurtgenoot Bram van der Loeff op 
84-jarige leeftijd overleden. Bram heeft met zijn vrouw 
Els, zijn dochter Tessel en de later geboren dochter 
Brecht van 1971 tot 2004 gewoond op Fagelstraat 4. 
Zij waren een van de eerste jonge mensen die in de 
buurt kwamen wonen, later gevolgd door vele nieuwe 
bewoners. 

Midden jaren 70 begonnen die zich te organiseren o.a. 
in de ‘Groep van Twintig’ die zich verzette tegen de 
plannen van de Gemeente om door de Leidse Hout een 
busbaan aan te leggen. Bram maakte daar actief deel 
van uit, net als van de acties om een eerste 
verkeersdrempel in de Johan de Wittstraat geplaatst te 
krijgen. Dat stuitte op groot verzet van de oudere 
buurtbewoners die het maar niks vonden, al die acties 
in ‘hun’ buurt! Vanuit de actiegroep was Bram in 1979 
een van de oprichters van de Vereniging 
Raadsherenbuurt.

Bram was socioloog, net als Els, en doceerde dat vak 
jarenlang aan de Haagse Sociale Academie. Hij bracht 
de sociologie ook in de praktijk: mede op zijn initiatief 
ontstond er begin jaren tachtig een eetclub van vijf 
gezinnen uit de Fagelstraat. Ze aten een keer per maand 
bij een van de gezinnen thuis, waarbij de mannen (op 
hun uitdrukkelijk verzoek!) de maaltijd bereidden. 
Later werd deze eetclub uitgebreid tot kampeerclub. De 
gezinnen togen elk jaar in de Hemelvaartvakantie naar 
campings in Nunspeet, Woudsend, Driehuis en Epen. 
Daar werd het sociale leven gevierd met bos- en 
strandwandelingen, zeiltochten en spelletjes en 
natuurlijk eten maken en afwassen!

Bram hield veel van zeilen en huurde in de jaren tachtig vrijwel elke zomer in Friesland een Valk voor hem, zijn dochters en 
andere familie en vrienden. Heerlijke zomers waren dat: zon, regen, wind, alles kwam voorbij. Ik heb daar vele malen deel 
van uit mogen maken. In de jaren negentig gingen Bram en ik met anderen zeilreizen maken in Griekenland en 
Denemarken.

Bram was ook zeer geïnteresseerd in sociale geschiedenis, daarbij geholpen door zijn overgrootvader Abraham Rutgers van 
der Loeff, een zeer sociaal voelend predikant die in 1855 met anderen de Kweekschool voor de Zeevaart in Leiden oprichtte, 
bedoeld om werkloze jongeren van de straat te halen en een opleiding en werk te geven. Bram heeft er voor gezorgd dat het 
dagboek van zijn voorvader gedigitaliseerd is en dat er binnenkort een boek over zijn leven zal verschijnen.

De maatschappelijke betrokkenheid van Bram bleek ook uit zijn talloze vrijwilligersfuncties. Nadat hij op de Haagse 
Hogeschool Sociale Gerontologie had gedoceerd, werd hij na zijn pensionering redacteur van het tijdschrift Geron; hij was 
actief in de Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer, in het Repaircafé Oegstgeest en hij was taalcoach voor immigranten.

Toen Bram en Els wat ouder werden, verhuisden ze naar een huis met minder trappen, een maisonnette aan de Aert van 
Neslaan in Oegstgeest, maar ze zijn tot de dag van vandaag De Raadsheer met veel belangstelling blijven lezen. Brams 
gezondheid liet de laatste jaren te wensen over. Hij had in toenemende mate last van zijn hart en daaraan is hij ook 
overleden.
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In Memoriam Bram van der Loeff, Rob Grootenhuis, foto familiebezit



Op 24 maart is overleden Else Marie Hins-Hollinga van de Johan de Wittstraat 12. Ze is 92 jaar geworden en heeft 50 jaar in 
de buurt gewoond. 

 
Haar zoon, Wouter Hins, vertelt het volgende: “Het 
huis is gekocht in 1924 door mijn oudoom George 
Pullens. Die heeft er gewoond tot 1975. In 1970 zijn 
mijn ouders er komen wonen, mijn oudoom woonde 
er toen ook nog. Het huis dat nu te koop staat, krijgt 
binnenkort dus pas zijn derde eigenaar in bijna 100 
jaar. 

Mijn moeder is geboren op Java en heeft later in 
Kalimantan gewoond. In de oorlog heeft ze in een 
kamp gezeten met haar moeder en zuster. Na de 
oorlog heeft ze mijn vader Henk Hins leren kennen, in  
Singapore en zijn ze samen naar Nederland terug 
gekomen. Ze heeft na 1965 gewerkt als secretaresse in  
het Zendingshuis en later in het Instituut voor 
Missiologie. 

Ze hield van de buurt en wilde nooit uit het huis weg. 
Ze was dol op katten. Toen ze slechter ter been werd, 
heeft ze een tijd een auto gehad, en later een 
scootmobiel. Daarmee ging ze naar de 
Kempenaerstraat boodschappen doen. Toen ze die 
niet meer kon rijden, bleef de scootmobiel wel in haar  
kamer staan. 

Hoewel ik ook in Leiden werk, wil ik het huis van mijn ouders toch niet overnemen: dat lijkt me een slecht idee.”

Mevrouw Hins stond in de buurt bekend als een zeer vriendelijke vrouw, die inderdaad dol op katten was, en verder tot op 
hoge leeftijd zelfstandig. Op het laatst werd ze wel qua boodschappen geholpen door de buren. Toen ze overleed is dezelfde 
dag haar laatste kat ook heengegaan, gelukkig. 

Wij zijn Merel Zeilstra, Pieter Beynen en Julius (bijna 2). Op 4 juni is onze dochter Nine geboren. We gaan ervan uit dat ze 
de jongste bewoner van de buurt is! Sinds eind maart wonen we aan de Johan de Wittstraat 26. Merel is communicatie-
adviseur in Amsterdam en Pieter heeft een commerciële functie in de energiesector in Rotterdam. Wij zijn blij dat we de 
coronatijd in de Johan de Wittstraat hebben kunnen doorbrengen in plaats van in ons appartement tweehoog in Amsterdam. 
We genieten van het nieuwe huis, de fijne buurt en de Leidse Hout en kijken ernaar uit om komende tijd meer buurtgenoten 
te ontmoeten!

Medio juli komen wij, Hilda en Jaap Rip, wonen in de Raadsherenbuurt 
aan  de  Rijnsburgerweg  89.  We  wonen  sinds  2006  in  Leiden  aan  de 
Hartmanstraat  en  zijn  al  een  tijdje  aan  het  uitkijken  naar  een  andere 
woning. We zijn beiden werkzaam in Leiden en de ligging van de nieuwe 
woning is  voor ons uitstekend. Hilda werkt  als  verpleegkundige in  het 
LUMC en doet daar ook promotieonderzoek. Jaap werkt bij  het 20Med 
Therapeutics,  een  biotech  bedrijf  met  een  vestiging  in  een  van  de 
Biopartnergebouwen op het Bio Science Park. We kijken er naar uit om in 
het  huis  te  gaan  wonen  en  naar  de  verdere  kennismaking  met  de 
omgeving.
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Familieberichten, Foto Hilda en Jaap Rip

In Memoriam mevrouw Hins, Hans Rohlof, foto familiebezit

Hilda en Jaap Rip

laseq
Tekstvak
Familieberichten verwijderd in verband met privacy



Christien en Peter Bas Backer uit de Johan de Wittstraat 48 zijn verhuisd naar Soest.

Cor de Water van Fagelstraat 5 is verhuisd naar zijn partner in Amsterdam.

Op donderdag 2 juli is Tomaso geboren, zoon van Rossella en Francesco Donalisio 
en broertje van Maria Vittoria, wonend aan de Fagelstraat.
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Familieberichten

Concerten in Cultuurhuis De Paulus

Alle concerten zijn van 16.00-17.30 uur

5 juli Sam Armstrong, piano
19 juli Anne Frank, vijfenzeventig jaar erna
2 augustus Katharine Dain, sopraan en Sam Armstrong, piano
16 augustus Théotim Voisin, contrabas en Maurice van Schoonhoven, piano
23 augustus Margriet Sjoerdsma solo – Odelion
30 augustus Ysaÿe trio
13 september Ekaterina Levental, mezzosopraan en Frank Peters, piano
20 september Lavalu solo – Midair
18 oktober Fay Lovsky speelt bedenkelijke liedjes
31 oktober Fay Lovsky speelt bedenkelijke liedjes

Zie voor meer informatie: https://muziekkamer-oegstgeest.org/tickets

Coronaconcert in muziektent de Waterlelie

De Vereniging Vrienden van de Leidse Hout heeft samen met een aantal ensembles een klein 
virtueel concert georganiseerd, ter vervanging van de zondagmiddagconcerten bij muziektent 
de Waterlelie in de Leidse Hout. 

Meer info op: www.vriendenvandeleidsehout.nl  ,   kies "Verenigingsnieuws" en de Nieuwsbrief van mei 2020.

Alle geslaagden, van harte gefeliciteerd met jullie 
diploma!

Wat een gekke tijd om te slagen, zonder centraal 
eindexamen en zonder grote feesten of reizen. 

In de kern is een diploma een bekroning van je werk, 
een erkenning van wat je geleerd hebt. En dat blijft 
staan. 

Je mag er trots op zijn!

Geslaagd! Foto Anne Sanderink

http://www.vriendenvandeleidsehout.nl/
https://muziekkamer-oegstgeest.org/tickets/
laseq
Tekstvak
Familieberichten verwijderd in verband met privacy



Boek van Ruurd Kok
Begin mei verscheen het boek ‘Bang voor mooi weer’ van Ruurd Kok (Hogerbeetsstraat). Het boek vertelt over 33 
oorlogssporen in Leiden en omgeving. Aan het boek is een mooie korte documentaire gekoppeld, zie: 
https://www.youtube.com/watch?v=AzLjaBwhRIg. In de volgende Raadsheer komt een interview te staan met Ruurd Kok.

Buurtgenoten in het nieuws
We lazen interviews met de volgende buurtgenoten in het Leidsch Dagblad of het Leids Nieuwsblad: archeoloog Ruurd Kok 
over zijn boek (zie hierboven), huisarts Lonneke van Berkel over haar huisartsenpraktijk in tijden van corona, organisatie-
adviseur Frans Vos over de reorganisatie van het Leids welzijnswerk per 1 juli 2020.

Ecotuin Nachtegaallaan
Aan de Nachtegaallaan is de Ecotuin van de DZB te vinden. Hier worden fruit en groenten gekweekt door mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt en vrijwilligers. De teelt gebeurt op ecologische wijze. Vanaf mei wordt gedurende de zomer de 
oogst verkocht aan particulieren en cateringbedrijven. Dan is de Ecotuin elke donderdag van 9 tot 16 uur voor particulieren 
geopend.

Einde OPA
De Oud Papier Actie (OPA), die startte in 1979 en waarvan de opbrengst altijd naar een goed doel ging, is helaas stopgezet 
vanwege de huidige lage opbrengst voor oud papier. Het gevolg van het einde van de OPA is dat er nu onvoldoende ruimte 
is in de ondergrondse container in de Johan de Wittstraat. Ook kan het oud papier niet meer wekelijks naar de Paulus 
worden gebracht; om dezelfde reden is ook daar de inzameling stopgezet.

In het najaar krijgt elk huishouden van de gemeente een rolcontainer voor oud papier. Tot die tijd zijn de alternatieven de 
ondergrondse containers aan de Leeuwerikstraat of bij de AH. Ook kan het oud papier ingeleverd worden bij De Voscuyl te 
Oegstgeest; daar staan grote blauwe containers en de opbrengst gaat naar FC Oegstgeest. Dank aan Rob Grootenhuis, die 
jarenlang verantwoordelijk was voor de organisatie van de Oud Papier Actie!

teGOEDbonnen voor Leidse woningeigenaren
De  gemeente  Leiden  heeft  van  het  Rijk  een  uitkering  gehad  om  vanaf  1  juli  
vouchers ter waarde van €70 te kunnen verstrekken aan Leidse woningeigenaren. 
Deze  teGOEDbon  kan  gebruikt  worden  voor  het  uitvoeren  van  eenvoudige 
duurzame  maatregelen.  Een  woningeigenaar  kan  ook  kiezen  voor  een 
energiebesparingstraject van €70. Elke woningeigenaar zal eind juni of in juli een 
brief  thuiskrijgen  met  daarin  de  teGOEDbon  en  een  boekje  over  de  duurzame 
maatregelen die met de bon aangeschaft kunnen worden. Voor huurders komen ook 
maatregelen  beschikbaar.  Kijk  hiervoor  op  www.gagoed.nl om  te  zien  hoe 
huurders ondersteund worden!  Dit is de duurzaamheidswebsite voor Leiden waar 
alle duurzame nieuwtjes op staan.

Scholeksterleed
Eind  mei  werd  een  overstuur  scholeksterpaar  aangetroffen  in  de  Van 
Oldenbarneveltstraat. Hun twee kuikens waren waarschijnlijk van het dak gevallen 
en daardoor niet  langer beschermd tegen gevaar.  Urenlang was de paniek in  de 
straat te horen en zien. Onbekend is of de kuikens de nacht hebben overleefd, de 
volgende  dag  was  het  weer  stil  in  de  straat.  Scholeksters  (eigenlijk  kust-  en 
weidevogels)  leven  in  toenemende  mate  in  stedelijke  gebieden  omdat  ze  daar 
waarschijnlijk  minder  last  hebben  van  predatoren  en  voedselschaarste.  Zie 
www.scholeksterophetdak.nl waarop burgers melding kunnen doen van op het 
dak broedende scholeksters.
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Wist u dat? Foto's Martine de Jonge-Voskuil en Katja Lubina

http://www.scholeksterophetdak.nl/
http://www.gagoed.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=AzLjaBwhRIg


Graafwerkzaamheden
In juni werden er op verschillende  plekken in de buurt graafwerkzaamheden uitgevoerd. Er moest worden gecontroleerd of 
de geregistreerde leidingen ook daadwerkelijk aanwezig zijn. Dit alles ter voorbereiding op de vervanging van de riolering 
in 2021.

Horizontaal
4. China   5. Nertsenfokkerij   7. Virus   10. Olie   12. Opvang   14. Opruimen   17. Tegemoetkoming   
19. Verkoudheid   21. Bezorgdienst   22. Vitaal   25. Hamsteren   26. COVID19   27. Pneumonia   29. Lockdown
30. Boetes   31. Zoonose

Verticaal
1. Zandvoort   2. Groepsimmuniteit   3. Zeep   4. Crisis   6. RIVM   8. Incubatietijd   9. Thuiswerken   
 11. Longen   13. Gastheer   15. Mondkapjes   16. Maatschappij   18. Handschoenen   20. Zoom   23. Pandemie 24. 
Trombose   28. WHO

De goede antwoorden van de filmquiz van Victor Siemelink

Antwoord zoekplaatje
Dit markante muurtje is te vinden bij het eerste huis aan de Van Slingelandtlaan, bij de hoek met de Warmonderweg.
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Oplossingen themapuzzel, filmtitelquiz en zoekplaatje

Verkeersmannetje

Wist u dat… er in de coronacrisis een nieuwe buurtbewoner is 
gekomen?

Door  de coronacrisis  en vooral  sinds Koningsdag, toen de buurt 
toch  op  afstand  bij  elkaar  kwam,  wordt  er  volop  door  de 
buurtkinderen  op  straat  gespeeld.  Tien  tellen  in  de  rimboe, 
watergevechten,  walkietalkie  achtervolgingen,…  Een  superleuke 
ontwikkeling, alleen soms niet veilig door te snel rijdende auto’s. 
Vandaar dat we de hulp hebben ingeroepen van Victor Veilig. Een 
klein,  neongeel  mannetje  dat  autobestuurders  er  vriendelijk  aan 
herinnert om langzaam te rijden. Als hij niet nodig is, staat hij in de 
voortuin  van  de  Fagelstraat  nr.  9.  Zodra  de  buurtkinderen  gaan 
spelen,  halen  ze  Victor  op  en  zetten  hem  in  de  bocht  van  de 
Fagelstraat / Van Oldenbarneveltstraat neer. En ’s avonds, als het 
laatste spelletje gespeeld is en het weer stil  is in de straat,  keert 
Victor weer terug naar zijn nieuwe verblijfplaats.

Wist u dat? Vervolg Foto's Martine de Jonge-Voskuil en Katja Lubina

Paddington
Spiderman
Ratatouille
Ice Age 5
Frozen

Sonic the Hedgehog
Cars
Happy Feet
Jurassic Park
Asterix



Bent u geïnspireerd geraakt door deze Raadsheer? 
Heeft u spontaan een idee voor het volgende nummer met het thema geschiedenis? 
Schrijft u dan hieronder meteen op wat u zoal te binnen schiet. Dan kan dat u vast niet meer ontgaan!

De Raadsheer is een buurtkrant voor en door u. Daarom plaatsen we graag ook uw bijdrage. Voor het komende thema 
geschiedenis kunt u denken aan:

75 jaar bevrijding. 
95 jaar Raadsherenbuurt
De stad. 
De buurt. 
De straat waarin u woont of gewoond heeft. Misschien wel in meerdere straten in de buurt. 
Het huis waarin de tegenwoordige jeugd uit de buurt geboren is, ook dat is geschiedenis. 
Geschiedenis is van oud en van jong. 
Van lang geleden en van recenter datum.
Hoe zag de buurt er vroeger uit?
Werden er vroeger ook al buurtactiviteiten georganiseerd?

Bijdragen over andere buurtgerelateerde onderwerpen zijn ook welkom. 
Ook foto's of tekeningen.
We laten ons graag verrassen!

Twijfelt u of uw idee wel geschikt is, weet u niet hoe iets aan te pakken of lijkt het u prettiger om geïnterviewd te 
worden door een van onze redacteuren, neem dan contact op met Anne Sanderink (T 3015157) of Martine de Jonge 
(T 06-48793652) of stuur een mailtje naar redactieraadsheer@hotmail.nl

Stuur uw bijdrage, tekst graag in Word en foto's/illustraties apart als bijlage (jpg), uiterlijk zaterdag 19 september 
naar redactieraadsheer@hotmail.nl
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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 325 exemplaren

Redactie redactieraadsheer@hotmail.nl

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

Kiki Breet Johan de Wittstraat 9, 06-
48753187

Anne Sanderink Eindredactie, V. Oldenbarneveltstr. 
40, 301 5157

Annet van der Velden Van Slingelandtlaan 9, 515 0205
Hans Rohlof V. Oldenbarneveltstr. 38, 514 5747
Marit Timmers Fagelstraat 29, tel. 06-50591271

Martine de Jonge-Voskuil Eindredactie, V. Oldenbarneveltstr. 
44, 06-48793652

Nico Koek buurtcolumnist,  
V. Oldenbarneveltstr. 31, 517 2818

Nicole van der Linden Opmaak 

      V. Oldenbarneveltstr. 16, 517 7023

Bestuur

Roos Toxopeus Fagelstraat 41, 06-45278844

Pippijn Wijnhoven V. Oldenbarneveltstr. 26, 06-
12323591

Joep Besselink Penningmeester, V. 
Oldenbarneveltstr. 52, tel. 06- 
51716590

Paulien Retèl Voorzitter, Fagelstraat 31, tel. 06-
53426893

Sylke Wieland Secretaris, Warmonderweg 43, tel. 
531 1790

Minibuurtgids

Familieberichten graag doorgeven aan Sylke 
Wieland 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, Johan 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, Van 
Oldenbarneveltstraat 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, Johan 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 'Jan 
Ballegoplein', Fokke Dijkema, Fagelstraat 23, 
515 3994

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

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

www.raadsherenbuurt.com

Karlijn Broekhuizen – webmaster

webmasterraadsherenbuurt@live.nl

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





