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TO E KO M S T I G E B U U RTA C T I V I T E I T E N
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.
Zondag 1 november
Herdenken in licht in de Pauluskerk, zie het
artikel verderop in het blad.

Woensdag 11 november
Op 11 november wordt in onze buurt elk jaar
het feest van Sint Maarten gevierd.
We hopen dat het door kan gaan.

De Raadsheer in kleur is op papier helaas onbetaalbaar.
Op de website www.raadsherenbuurt.com staat de Raadsheer in pdf, hier kunt u de foto's wel
in kleur zien en direct doorklikken op de linkjes in de tekst.
En ook de oude Raadsheren nog eens nalezen!
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VAN DE REDACTIE
Geschiedenis, een tijdloos thema. Martine de Jonge-Voskuil
Hoe actueel kun je zijn als buurtkrant? Nou eigenlijk niet, merkten we toen we het vorige nummer
maakten over een actueel thema, namelijk onze buurt in coronatijd. Tegen de tijd dat het blad naar de
drukker ging, leek de pandemie voorbij… Helaas is het tegengestelde waar en zitten we -terwijl ik dit
schrijf en dat is dus twee weken voordat u dit leest- in de tweede golf.
We werken weer thuis en lopen met mondkapjes op in de Albert Heijn. Op de middelbare scholen
ontbreken elke dag kinderen, die met klachten thuis moeten blijven. Eén ervan is mijn dochter, die over
twee dagen getest zal worden. Ongetwijfeld heeft u ook mensen in uw omgeving die getest worden of
ziek zijn. We hopen dat iedereen deze tijd weer goed doorstaat.
Deze Raadsheer biedt ondertussen afleiding met een tijdloos thema, namelijk Geschiedenis. Redacteur
Katja wandelt door de buurt met Ruurd Kok, die haar -en ons- laat zien welke sporen de tweede
wereldoorlog hier heeft achtergelaten. Peter van der Geer vertelt over de geschiedenis van de 625jarige Rijnsburgerweg met haar illustere bewoners. Waarom dat een weg is en geen straat, leest u in
het artikel over straatnamen.
In de loop der tijd veranderen zaken. Het Kettinginterview is een vaste rubriek, waarin Cor Kuijt deze
keer als ‘geïnterviewde’ eigenhandig de formule verandert. Dat stellen we op prijs. We waren al van
plan de vragen van het interview een update te geven, maar het is nog leuker als de input daarvoor bij
u vandaan komt. Bijdragen voor ons volgende nummer zijn ook weer van harte welkom. Het thema is
dan Rust, maar u mag er net als Cor uw eigen draai aan geven.
Eéns een Raadsherenbuurtbewoner, altijd een Raadsherenbuurtbewoner. Voor dit nummer ontvingen
we maar liefst twee bijdragen van oud-bewoners. Chris Maas Geesteranus schrijft als eerste secretaris
over het oerbegin van onze buurtvereniging. In zijn mails lezen we met hoeveel plezier hij hier
gewoond heeft.
Een
andere
oudbuurtgenoot stuurde ons
een geluidsopname van
Jan Wolkers, waarin de
schrijver zijn liefde voor
onze buurt verwoordt in
prachtige bloemrijke taal.
Ik schreef er een stukje
over, waarin ik Wolkers
citeer. De autocorrectie
accepteerde echter Jans
woord
‘gaans’
niet,
terwijl het door mij
bedachte
‘buurtwebmaster’ wel door de
controle kwam.
Ook taal verandert in de
loop
van
de
geschiedenis.
Laten
we
hopen dat dat ook voor
de pandemie geldt.
De redactie heeft weer met enthousiasme dit nummer gemaakt (foto Gerben de Jonge)
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VAN HET BESTUUR
2020 een historisch jaar. Sylke Wieland (tekst & foto)
Beste Buurtgenoten,

De aansluitende borrel was ondanks de 1,5 meter afstand
gezellig en werd ook door de jeugd goed bezocht. Verder
staat er voor 3 oktober nu een alternatieve hutspotmaaltijd op
het programma. Uit alle reacties die zijn binnengekomen
maken we op dat ook nu veel buurtgenoten weer enthousiast
mee zullen doen.

Het thema van de Raadsheer die nu voor u ligt luidt
“geschiedenis”. Een mooi thema, wat prachtig aansluit op
een hele belangrijke gebeurtenis dit jaar, het 95-jarig bestaan
van onze mooie, geliefde en gezellige Raadsherenbuurt.
Ieder van ons heeft zijn eigen geschiedenis in deze buurt.
Voor de een is die nog kort en voor de ander al heel lang.
Maar er ligt ook een heel stuk gezamenlijke geschiedenis.
Hoe mooi is het om af en toe weer even bij belangrijke
herinneringen en gebeurtenissen stil te kunnen staan. Iets wat
u met deze Raadsheer vast zult doen.

Het is moeilijk om te voorspellen hoe het de komende
maanden verder zal gaan. Op het moment dat ik dit schrijf
zijn verschillende maatregelen nog van kracht en volgen de
gebeurtenissen elkaar snel op. Vast staat wel dat 2020 nu al
een historisch jaar is geworden. We hopen maar dat volgend
jaar de rust terugkeert en veel dingen weer terug mogen gaan
naar het oude. Zodat we elkaar weer gezellig op straat en aan
tafel kunnen treffen. En zodat we natuurlijk dat geweldige
lustrumfeest alsnog kunnen inhalen!

Vanwege het Coronavirus zijn we nog niet in staat geweest
om dit lustrumjaar met elkaar te vieren. Heel erg jammer,
want de lustrumcommissie had zoveel mooie plannen
klaarliggen. Ook de traditionele Raadsherenloop en buurtBBQ konden niet doorgaan. Toch willen we in deze tijd
vooral blijven kijken naar wat er wel kan. We hebben de
Raadsherenloop daarom online gehouden en waren heel blij
met alle enthousiaste, sportieve deelnemers!

Namens het bestuur,
Sylke Wieland

Bovenste rij: Roos Toxopeus, Sylke Wieland, Carien Winckel
Middelste rij: Paulien Retèl, Pippijn Wijnhoven, Joep Besselink

REDACTIENIEUWS
Tijdens de ALV gaven wij aan dat wij een vacature hadden. Katja Lubina meldde
zich spontaan aan als nieuwe redacteur. Ze woont al bijna 10 jaar in de Fagelstraat,
samen met haar man Stephan van den Bogaert en hun kinderen Floris (10), Elias (8)
en Clara (5). En ze heeft ervaring, want als studente schreef ze voor de Maastrichtse
universiteitskrant 'De Observant'. Voor de Raadsheer gaat zij onder meer de
familieberichten verzorgen. U kunt haar helpen door uw nieuws over verhuizingen
en geboortes te mailen naar redactieraadsheer@hotmail.nl. Als Katja niet voor De
Raadsheer actief is, werkt ze voor de Universiteit Leiden als Grant Advisor, PhD
Coach en Lecturer.
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BUURTNIEUWS
Kettinginterview. Cor Kuijt, Warmonderweg. Johan Kwestro (foto)
Ten eerste wil ik Hein Kroft bedanken dat hij mij heeft uitgekozen voor het kettinginterview. Zo lang als ik op de
Warmonderweg woon, zijn er standaardvragen voor dit interview; ze zijn leuk, origineel en informatief. Toch stel ik
een vernieuwing voor: elke nieuwe geïnterviewde mag een vraag weglaten en vervangen door een nieuwe. Ik pas dit
direct toe door vraag 5 weg te laten (Hoe ga je naar je werk en hoe lang doe je er over?) en te vervangen door mijn
nieuwe vraag: Hoe vier jij het leven? Het staat een geïnterviewde natuurlijk vrij om een oude vraag opnieuw in te
voegen.
1. Wanneer en waarom ben je in de Raadsherenbuurt komen wonen?
Johan, mijn man, Keja, onze dochter en ik zijn in 1993 in de buurt komen wonen na een geweldige tip van Maarten
van der Plas. Er kwamen nog twee families in aanmerking, maar tot onze verrassing en blijdschap mochten wij een
bod doen. In het huis was ooit een kleuterschooltje gevestigd geweest en dat bleek nog uit een enorme betonnen plaat,
die een groot deel van de tuin bedekte, waarschijnlijk met als doel als schoolplein te functioneren. Dit staat te lezen in
het leuke boekje over de Raadsherenbuurt, 60 jaar wonen en leven in een Leidse buurt, uitgegeven in 1985. Ik ben
eigenlijk benieuwd of er al een update is over de volgende 35 jaar? Het huis was “in oorspronkelijke staat”, dus er
moest veel aan worden opgeknapt, maar het voordeel was dat we veel oude elementen konden handhaven.
De reden, dat ik in deze buurt ben komen
wonen, was omdat ik gevraagd werd een
nieuw kinderdagverblijf op te zetten. Elke keer
als ik langs Krullevaar loop, voel ik me nog
zeer trots en verbonden met deze opvang, die
het toenmalig bestuur (Maarten van der Plas,
Ine Wiersma, Christine Kellenaars, Ineke
Veldhuijzen) en ik toch maar mooi met elkaar
hebben gerealiseerd. Ik heb er dan ook vele
jaren met veel plezier als hoofd (directeur)
gewerkt. En als ik langs het gebouw loop, kan
ik het niet laten naar binnen te kijken. Dus als
leidsters denken “wie is toch dat gluurmens?”,
dan is dat bij deze opgelost.
2. Wat is het mooiste originele detail in je
huis?
De oorspronkelijke glas in lood ramen in de
schuifdeuren, de granitovloer in de gang en
vestibule, en de heerlijke serre zijn de mooie
details, die we in het huis hebben weten te
bewaren.
3. Wat is je favoriete buurtactiviteit?
Ik moet eerlijk bekennen dat ik de laatste jaren
er niet veel meer heb meegemaakt. Uit de tijd
dat Keja nog klein was en ik via Krullevaar
veel ouders uit de buurt kende, herinner me ik
de kindermarkt op Koninginnedag, de
toneelvoorstellingen in De Leidse Hout en de
hutspotmaaltijd op 3 oktober! Ik heb zelfs 2
keer de Gouden Pollepel gewonnen, 1 keer
voor de lekkerste stamppot en nog een keer
voor de lekkerste saladedressing. Die laatste
prijs bestaat niet meer, geloof ik, maar mag wel weer in ere worden hersteld.
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BUURTNIEUWS – KETTINGINTERVIEW
4. Als de Raadsherenbuurt €50.000,-- zou krijgen om de buurt te verbeteren of te verfraaien, hoe zou jij dat dan
doen?
Ik zou het geld besteden aan meer kleur in de buurt, regenboog-zebrapaden, speelattributen voor kinderen (klimbomen
bijvoorbeeld), gekleurd straatmeubilair in de straten (tafels met bankjes). Ook kan er een initiatief worden gestart om
voor de oudere bewoners in de buurt maandelijks of met feestdagen (kerst!) een lekkere maaltijd voor te schotelen. Er
wonen volgens mij heel wat kunstzinnige mensen in de buurt; laten zij eens de koppen bij elkaar steken en meer
kunstobjecten in de buurt realiseren, kopen of van eigen hand, die misschien per kwartaal kunnen wisselen. Ook kan
de vereniging met het geld kraampjes aanschaffen om te gebruiken voor themamarkten voor kunst, rommel, kleding,
ruilbeurs en taarten bakken voor kinderen, enz. Dat lijken me voorlopig wel genoeg ideeën om 50.000 euro aan op te
maken.
5. Hoe vier jij het leven!
Ik ben inmiddels met pensioen en geniet volop van kunst, de Leidse Hout, fietsen naar de zee en als geboren Katwijkse
wandelen langs het strand, bijna dagelijks in de stad of bij het strand koffie drinken met een taartje erbij (dat ik wel
deel met Johan, want we moeten wel aan de lijn denken!). Verder ben ik druk bezig met schilderen en de laatste tijd
vooral met het maken van beelden. In de tuin staat een klein atelier en ons huis staat en hangt er vol mee. Kom gerust
eens kijken (en kopen)! Komende winter staan er beelden van mij bij Voor Af en Toe, koffiehuis aan de Botermarkt.
De laatste jaren ben ik als vrijwilliger kok geweest van een eetcafé, dat ik zelf heb opgezet bij mijn laatste baan als
begeleider van mensen met een mentale beperking. Met hun hulp kookten we dan 1 keer per maand voor mensen uit
de buurt; heel leuk om te doen en ik kijk daar dan ook met veel voldoening op terug. Ik zing ook nog in een koor “Er
welt een traan”, dat zoals uit de naam al blijkt levensliederen ten gehore brengt (smartlappen mag je ook zeggen). We
zingen op feesten en partijen, maar het leukst is het zingen in bejaardenhuizen via Stichting 1818. Ouderen die veel
vergeten zijn, blijken dan plotseling te teksten nog te kennen.
6. Wanneer en hoe heb je voor het laatst gebruik gemaakt van wat Leiden aan cultuur te bieden heeft?
Er is in Leiden veel te doen wat betreft cultuur. Ik bezoek graag toneelvoorstellingen in de Schouwburg en Ins Blau,
zeker als mijn dochter er speelt, maar ook activiteiten als de Lakenfeesten, monumentendag, kunstroute en
Rembrandtdagen vind ik erg leuk.
7. Welke krant en nieuwsapps lees je, op welk moment van de dag en hoe lang doe je daar over?
Ik lees De Volkskrant bij de koffie op een terras of in de tuin.
Wat betreft social media kijk ik op Facebook en Pinterest voor nieuws over oud-Leiden en oud-Katwijk, en vooral
kunst. Whatsapp is reuze handig voor de gezinsapp, familieapp en de groepsapp van het koor.
8. Wat komt spontaan bij je op als je het thema van deze Raadsheer leest?
Ik denk dan vooral aan mijn persoonlijke geschiedenis van klein Katwijks meisje tot een pensionado uit Leiden, die al
bijna 50 jaar in “de grote stad” woont. Er is veel gebeurd in die tijd en de tijd vloog voorbij.
9. Welke vraag zou je zelf willen stellen? En natuurlijk willen we ook je antwoord graag vernemen.
Hoe denk je over solidariteit en samenwerking? Ik mis in deze tijd soms het gevoel van solidariteit en de zin om
samen te werken. Doneer aan goede doelen, probeer er voor elkaar te zijn, van buurtgenoten tot vluchtelingen.
Vermijdt haatzaaiende partijen en social media die mensen afbranden die er een andere mening op na durven te
houden. Ik besef dat ik in een prachtig land leef waar je je zelf kan zijn en mag zeggen wat je denkt, zonder daarmee
een ander te kwetsen! Ik probeer me daar elke dag van bewust te zijn, ook al zijn er soms tegenslagen en verdriet. Mijn
motto is: VIER HET LEVEN! Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder! Maar niet zonder ons!
10. Wie mag het volgende kettinginterview vullen en waarom heb je haar / hem gekozen?
Ik heb Maarten van der Plas gevraagd voor het volgende kettinginterview en dat vond hij erg leuk: “Het werd tijd, dat
ik gevraagd werd!” Aan Maartens opmerkzaamheid hebben we ons huis te danken en hij was één van de oprichters
van Krullevaar! Bovendien is hij een levensgenieter, betrokken, een goede buurtgenoot, die houdt van mens en dier.
Een dikke vette kus voor hem en verder voor alle lezers een lieve groet en sterkte in de Coronaherfst!
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BUURTNIEUWS – HERDENKEN IN LICHT
De mensen van voorbij
Wij noemen ze hier samen
De mensen van voorbij
Wij noemen ze bij namen
Zo vlinderen ze binnen
In woorden en in zinnen

De mensen van voorbij
Zij worden niet vergeten
De mensen van voorbij
Zijn in een ander weten
De mensen van voorbij
Zijn in het licht, zijn vrij
Hannah Lam

Herdenken in Licht
Herdenken in Licht biedt gelegenheid om dierbare overledenen te herdenken op een manier die aansluit bij de samenleving
van nu. Het is een niet-religieuze herdenking, die voortkomt uit de traditie van Allerzielen.
Iedereen is welkom
Herdenken in Licht is er voor iedereen die een overleden dierbare wil gedenken. Het maakt niet uit, of het overlijden nog
maar pas is gebeurd of al heel lang geleden. Misschien heb je dit jaar iemand verloren en kon je niet bij de uitvaart zijn.
Mogelijk geeft deze herdenking dan troost en steun…
Herdenken in Licht zal dit jaar plaatsvinden op zondag 1 november tussen 17.00 en 19.00 uur in Cultuurhuis De Paulus,
Warmonderweg 2, in Oegstgeest (op de grens met Leiden).
Aanmelden vooraf
Dit jaar vraagt - vanwege het Coronavirus - om andere maatregelen. Wij vragen iedereen die wil komen, om zich vooraf aan
te melden. Dat kan met een berichtje naar: eke.devries@yarden.nl
Wat wij graag vooraf willen weten om de herdenking zo veilig mogelijk te laten verlopen:
• met hoeveel personen je komt.
• je telefoonnummer.
• als je wilt dat wij de naam van jouw dierbare voorlezen: zijn of haar naam en eventueel achternaam. Als de naam
toelichting vraagt in de manier van uitspreken, dan daarover ook graag een advies (bv. ‘Joey’ spreek je uit als
‘Djoowie’).
Je krijgt antwoord op je mail, met mogelijk - als er veel aanmeldingen zijn - een tijdstip waarop we je verwachten.
Hoe verloopt deze herdenking veilig en in verbondenheid?
We vragen je om op het - in de mail genoemde - tijdstip te komen. We
waarborgen daarmee het maximum aantal mensen en de anderhalve
meter afstand. Bij binnenkomst in de hal krijg je een bootje en een stift
uitgereikt. Het bootje kun je binnen in de zaal versieren met bloemen.
Daarna loop je naar een plek in de zaal waar stoelen bij elkaar staan,
passend bij jouw gezelschap (dus kom je met drie, dan zoek je een
groepje met drie stoelen bij elkaar). Daar kun je het bootje verder met
teksten versieren. Daar staat ook iets lekkers te eten en te drinken
klaar. Daarna zijn er woorden, muziek, zang (door een kinderkoor) en
wordt de naam of namen van jouw dierbare(n) voorgelezen.
Tot slot kun je je bootje mee naar buiten nemen, waar je het kunt laten
drijven in de vijver. Ook buiten is muziek…
Deelname en kosten
Je bent van harte welkom, deze keer dus wel met aanmelding vooraf. Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage stellen we
op prijs. Deze kun je in de daartoe bestemde box in de hal doneren.
Namens de organisatoren: tot 1 november!
Eke de Vries en Tineke van Hoorn, uitvaartbegeleiders bij Yarden & De Vries
Joanneke de Boer, namens Cultuurhuis De Paulus
Leta Janssen, begeleider en spreker bij uitvaart, afscheid en herdenking bij Leta Janssen – Afscheid met Veerkracht
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BUURTNIEUWS
Dameskoor De Raadsvogels

Ons buurtkoor De Raadsvogels is vanaf september ook weer begonnen. Met inachtneming van de regels van het
RIVM. We repeteren woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur elke 2 weken. Onze dirigent is Peter Scheele.
Heb je zin om mee te zingen? Graag!! Meer informatie via Jenke Goudriaan, Warmonderweg 47, 071-5237710
of 06-2002237.

Raadsherenloop 2020. Pippijn Wijnhoven en Anne Sanderink (tekst en foto's)
De Raadsherenloop 2020 werd een online-editie, vanwege de Corona-restricties. Buurtgenoten konden op 4 of 5 september
een 5-kilometerloop doen op een zelfgekozen tijdstip en parcours. Kinderen tot en met 11 jaar mochten een parcours van 2,5
km kiezen en hardlopen. De resultaten konden worden gemaid naar het bestuur.
In totaal hebben 12 lopers een officiële tijd ingestuurd. Overall-winnaar Joseph
Rodriguez koos bijvoorbeeld de snelheid van de atletiekbaan en wist door het lopen van
rondes daar een tijd
van 21:26 neer te
zetten.
De helft van de
deelnemers, vooral
de jongere,
verkozen de
“klassieke route”
door de Leidse
Hout. Bij die
jongere kinderen
was Victor
Siemelink de
winnaar. Fred
Voogt ging voor de buurtloop zelfs helemaal de duinen in. Voor hem was de 5 km van de
Raadsherenloop de helft van een 10km-loop.
In de seniorencategorie was Els Roelofs de winnaar met een tijd van 29 minuten. Zowel bestuur als deelnemers vonden het
een leuk evenement en experiment. Het was superleuk om zo’n sportiviteit te zien!

De Buurtborrel. Martine de Jonge-Voskuil (tekst en foto's)
Veel kon er niet, maar dit kon wel. Op 6 september werd in kleine vorm ons 95-jarig buurt jubileum gevierd. Bij het
Rozenpleintje had het buurtbestuur voor iedereen een cirkel gestoepkrijt, vanwaar eenieder met zelf meegebrachte borrel op
onze jarige buurt kon proosten.
Pippijn Wijnhoven maakte de tijden van de Raadsherenloop bekend, Paulien Rétel sprak ons als voorzitter toe.
Alle kinderen kregen een ijsje (of meer).
Alle andere feestelijkheden moeten we dit jaar aan ons voorbij laten gaan, maar wat mij betreft is de kern behouden: gezellig
samenzijn met buurtgenoten.
Op de pagina hiernaast een verslag in beelden.
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BUURTNIEUWS–BUURTBORREL

Luisteren naar de voorzitter

Bekendmaking van de looptijden
door Pippijn

Iedereen in zijn eigen cirkel

Buurtwerkzaamheden

IJsjes!
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BUURTNIEUWS
Verslag hutspotmaaltijd. Anne Sanderink en Jeroen Hiemstra
Vanwege de Coronamaatregelen bedacht het bestuur van onze buurt een alternatieve vorm voor de gezamenlijke
hutspotmaaltijd op 3 oktober. Elk huishouden kon gratis de basisingrediënten voor hutspot ontvangen en meedingen naar
de Gouden Stamper. Ditmaal kon niet op smaak worden beoordeeld; de prijs werd bepaald door het plaatje.
Winnaars waren Nel Nagel en Rina Harmsen-Nagel, met hun foto “Drie oktober 2020 in Coronatijd”.

Lonneke van Berkel overhandigde hen namens de jury de Gouden Stamper. Gefeliciteerd!
ADVERTENTIE
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BUURTNIEUWS
(Oud) nieuws uit de Leidse Hout. Lieke van Boven (tekst en foto's)
“Het werkleven in de groote stad is gejaagd, snelle besluiten worden daar verlangd en snelle resultaten, de kracht van de
mensch wordt er met ontzaglijke intensiteit ingesteld op naastliggende en beperkte doeleinden. De nauwe straten hebben het
uitzicht op den hemel benomen. Het ontspanningsleven van de stad is nog gejaagder: kunstlichtontspanning! Aangelegd
eerder op verdoving dan op herstel van geestkracht, op vergeten dan op bezinnen.”
Dit schreef het bestuur van de Leidse Hout in 1926. Deze zienswijze op de stad vormde de motivatie voor de aanleg van de
Leidse Hout, een typisch voorbeeld van een volkspark. Industrialisatie had geleid tot vieze roetdampen en arbeiders die
samengepakt leefden in ongezonde volksbuurten. Doel van de Volksparken was herstel en verheffing van het volk met kunst
en groen! De initiatiefnemers voor de Leidse Hout waren onder anderen welgestelde Leidse industriëlen. Er kwam een
Fonds waar particulieren op konden intekenen. Zo stond de 3-oktoberviering van 1927 geheel in het teken van de aanleg van
een Leidse Hout. De feestwijzer opende met een (in onze ogen nogal hoogdravend) feestlied van de hand van de bekende
J.H. Speenhoff, waarin werd opgeroepen om gul te geven aan de collecte voor het park.
Nimfen, kabouters en bloemen van het bos
Ook de hele optocht stond dat jaar in het teken van het
nieuwe park. Praalwagens beeldden allegorische thema’s uit
zoals “Het huwelijk van de Leidse Hout met de Leidse
burgerij”, de leden van damesgymnastiekverenigingen
vertolkten de nimfen, kabouters en bloemen van het bos. Het
had nog heel wat voeten in de aarde voordat het park in 1931
feestelijk met zang en dans geopend kon worden (volgend
jaar vieren we dat het park 90 jaar bestaat). Deze verhalen en
nog veel meer zijn te vinden in het prachtboek “75 jaar
Leidse Hout, van natte weide tot Volkspark”. Bijvoorbeeld
over het raadsel van de verdwenen steen bij de Oranjeboom,
over de muziektent (door Jan Wolkers getekend en waar hij
vree met een liefje) die net als veel bomen in de hongerwinter
in de kachel is verdwenen. Het boek is uitgegeven in de
Leidse Historische Reeks en is hier en daar nog verkrijgbaar.
Terug naar het heden. De Leidse Hout blijkt populairder dan ooit als plek om te genieten van kunst en groen! De gevolgen
van Corona waren en zijn wel duidelijk zichtbaar. Allereerst is het drukker dan ooit in het park. Het grote speelveld is als
gevolg van het niet doorgaan van Werfpop deze zomer opvallend groen gebleven. Gelukkig kan er vanaf eind augustus toch
nog genoten worden van concerten in de Waterlelie en optredens in het Open Lucht Theater.
De zeven jonge zwanen
Ten slotte nog een vervolg op mijn bericht in de vorige Raadsheer over de zeven
kleine zwaantjes in de grote vijver. Die zijn inmiddels flink gegroeid, maar nog
steeds aan kleur en snavel te herkennen als jonkies. Ze kunnen al behoorlijk
kwaadaardig blazen naar overmoedige hondjes! Wist u trouwens dat in de grote
vijver door Aaf Verkade (adviseur Stadsgrachten) regelmatig onderzoek wordt
gedaan naar de waterkwaliteit? Zij duikt in het water en proeft het zelfs! In haar
laatste Nieuwsbrief schrijft ze dat de laatste twee jaar de waterkwaliteit enorm
vooruit is gegaan. Zij bedankt daarvoor onder andere de zwanenfamilie, want
“die eten namelijk volop het hoornblad weg, waardoor het water weer kan
stromen. En die groene gordijnen eten ze zo graag, omdat ze niet (of in elk geval
véél minder) gevoederd worden met brood. Ik zie, ruik én proef dit duidelijk aan
het water.” Belangrijk dus dat iedereen zich aan het voederverbod houdt!
Daarnaast signaleert Aaf dat “ook in deze plas de rode Amerikaanse
rivierkreeften zich actief een weg aan het graven zijn in de oevers.” Tijdens de
insectenexcursie vorig jaar heb ik dat zelf kunnen constateren en fotograferen.
Voor meer informatie zie de website: www.vriendenvandeleidsehout.nl.
Daar kunt u ook informatie vinden over de werkzaamheden van de Groengroep
van de vereniging.
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Terug in de tijd tijdens een wandeling met Ruurd Kok. Katja Lubina
Het is een van de laatste hete septemberdagen als ik op stap mag met Ruurd Kok, archeoloog en schrijver uit onze wijk.
Onlangs werd zijn boek ‘Bang voor mooi weer – Oorlogssporen in Leiden en omgeving’ gepubliceerd. De titel is ontleend
aan de herinneringen van Gerdi van der Poel uit Leiden. Ze maakte de oorlog als meisje mee vanuit haar ouderlijk huis aan
de Hoge Morsweg en alleen bij mooi weer kwamen de bommenwerpers. Voor mij is het een rare gewaarwording dat een
mooie dag als deze een jong meisje juist bang maakte.
Ruurds boek bevat een schat aan verhalen over de Tweede Wereldoorlog in Leiden en zelfs in onze wijk, verdeeld over 33
hoofdstukken met veel beeld- en kaartmateriaal. Ruurd is gefascineerd door de tastbare herinneringen aan de oorlog. Sporen
die de Tweede Wereldoorlog als littekens heeft nagelaten. In eerste instantie denk je dan aan resten van bunkers of
loopgraven, maar er zijn juist ook heel veel kleine sporen die, als we ze maar weten te vinden en te zien, herinneren aan de
ingrijpende gebeurtenissen van de oorlog waarvan we dit jaar herdenken dat hij 75 jaar geleden eindigde.
Gaarkeuken in de Leidse Houtschool
We beginnen onze wandeling bij de ingang van de
Leidse Houtschool. Nel Nagel heeft tijdens
afgelopen Koningsdag al verteld hoe zij als jong
meisje in de hongerwinter van 1944/1945 met een
klein pannetje op stap werd gestuurd om eten te
halen bij de gaarkeuken die er toen gevestigd was.
De gaarkeuken van de Leidse Houtschool is ook te
zien in de film ‘Strijd’ die Herman Kleibrink vlak na
de oorlog maakte. Kleibrink, die in de Fagelstraat
woonde, was fotografisch medewerker van de Leidse
sterrenwacht, lid van de verspreidingsgroep van het
toen illegale blad Trouw en heeft voor zijn film
scenes uit de oorlogsjaren na laten spelen, zoals het
stiekem beluisteren van ‘Radio Oranje,’ het uitreiken
van voedselhulp in de Van Oldenbarneveltstraat, of
de voedseltocht in de Hongerwinter.
Maar terug naar de Leidse Houtschool, die al eerder een rol in de geschiedenis van de oorlog heeft gespeeld.
Vlak voor de oorlog begon was hier op de toren een post van de luchtbescherming gestationeerd. De post werd bemand door
vrijwilligers die alarm moesten slaan bij een naderende luchtaanval. Ruurd is dit te weten gekomen door archiefonderzoek
en bestudering van oud kaartmateriaal. Helaas pas toen zijn kinderen zelf niet meer naar de Leidse Houtschool gingen.
Anders had hij zeker een keer aan de directie gevraagd om toegang tot de toren te krijgen. Wie weet wat er voor sporen te
vinden zijn… misschien heeft een van de vrijwilligers zijn naam wel op de muur gekrast… Ruurd is ervan overtuigd dat ook
hier sporen te vinden moeten zijn en als ik hem zo zie en hoor praten, weet ik zeker dat hij snel actie zal ondernemen om de
toren alsnog te gaan verkennen.
Gesneuvelde soldaten
We hoeven de straat maar over te steken of we zijn al bij de volgende plek aanbeland. Op de atletiekbaan stonden in de
oorlog Duitse luchtafweerstellingen opgesteld. Op luchtfoto’s uit die tijd zijn de kanonnen duidelijk te zien. Een ander
belangrijk verdedigingspunt van de Duitse bezetter lag rond de rotonde van de Rijnsburgerweg/Wassenaarseweg. Als je er
overheen fietst, loopt of rijdt, zie je geen sporen meer van de stellingen die er in 1944 werden aangelegd, noch van de
loopgraven die zich als een octopus rond het punt uitstrekten, tot onder andere ver in de Houtlaan. Maar op de oude
luchtfoto’s is duidelijk te zien dat de rotonde voor de oorlog een stuk dichterbij het station lag. Uit angst voor een
geallieerde invasie werden begin juni 1944 maar liefst 12 huizen aan de Rijnsburgerweg gesloopt voor de aanleg van de
loopgraven en stellingen. De parkeerplaats achter het huidige bloemenstalletje laat nog zien waar de Wassenaarseweg
vroeger afsplitste. Toen was het trouwens een trambaan en de Duitse bezetter was bang dat de geallieerden die weg als een
soort rode loper naar Leiden zouden gebruiken, mochten ze de Rijn bij de Haagse Schouw oversteken.
Onze volgende stop is bij het voormalig Pathologisch Laboratorium aan de Wassenaarseweg. Hier was vroeger een
rouwkapel, waar op 10 mei 1940 de gesneuvelde soldaten van de Duitse aanval op vliegveld Valkenburg werden
binnengebracht. Jan Wolkers, toen 14 jaar, was een van de ooggetuigen en beschreef later zijn herinneringen aan het zien
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van de gruwelijk verminkte soldaten in zijn essay ‘Mijn dood.’ Jaren later is Wolkers nog een keer terug geweest, op zoek
naar de rouwkapel. Maar in zijn boek ‘Terug naar Oegstgeest, vertelt hij dat hij de precieze plek niet meer kon terugvinden.
Ook Ruurd is het (nog) niet gelukt de precieze plek van de rouwkapel vast te stellen.
Neergehaald vliegtuig
We wandelen weer een stuk verder en komen bij de huidige stadskwekerij, toen de “gemeentetuinen”. Op oude kaarten en
een geallieerde luchtfoto is te zien dat het huisje op het terrein, goed te zien vanaf de Nachtegaallaan, er toen ook al stond.
Op 14 april 1941, Tweede Paasdag, stortte op dat terrein een Engelse bommenwerper neer, die neergehaald was door Duitse
jachtvliegtuigen. Op dat moment werd er vlakbij, op de sportvelden achter Pomona gevoetbald: Lugdunum tegen L.F.C.
Volgens een verslag in het Leidsch Dagblad was het ‘een matige wedstrijd, die Lugdunum met 1-0 wint’. De toeschouwers
zullen zich dan ook minder de sportieve prestaties herinneren dan de schoten in de lucht. Kinderen uit de buurt gingen een
paar dagen later kijken naar het wrak. Het vliegtuig was al weggehaald, maar er lagen wel nog wat resten. Ze hebben wat
stukjes meegenomen, die nu in de collectie zijn van de Lakenhal. Ruurd weet me ook te vertellen en in zijn boek zijn er
zelfs foto’s van te zien, dat de drie omgekomen Engelse soldaten met militaire eer door de Duitse soldaten begraven werden
bij het Groene Kerkje in Oegstgeest.
Dit verhaal brengt Ruurd op een ander verhaal, van een
Leidse Engelandvaarder die in opleiding was bij de Royal Air
Force. Toen onze buurtgenoot en redacteur Jeroen Hiemstra
begin jaren ’80 met zijn dispuutsgenoten hielp om een zolder
in de Leidse binnenstad leeg te maken, vond hij een stapel
papieren uit de oorlogsjaren. Het bleken de
opleidingspapieren te zijn van de Leidenaar Hein Fuchter die
wist te ontsnappen uit bezet Nederland om zich aan te sluiten
bij de geallieerde strijdkrachten. De geredde papieren laten
zien wat deze Leidenaar in Engeland deed voordat hij in
oktober 1945 terugkeerde naar huis. Tot zijn eigen grote
frustratie heeft hij nooit een echte missie gevlogen. De details
zijn na te lezen in Ruurds artikel in het Leidsch Dagblad van
24 juni 2020. Het artikel behoort bij een reeks van Ruurd over ‘Oorlogsspullen’.
Een witte T
We beëindigen onze wandeling bij een aantal huizen aan de Johan de Wittstraat en
Van Oldenbarneveltstraat. Allemaal huizen waar je, als je heel goed kijkt, de letter
“T” op de muur ziet staan, vlak bij de deurbel. In 1943 had de burgemeester van
Leiden als hoofd van de Luchtbeschermingsdienst, via een oproep in de krant aan
alle eigenaren van een telefoon gevraagd, om dit ‘ter hoogte van de deurbel’ met
een witte “T” kenbaar te maken. Zo was het voor de mensen van de
Luchtbeschermingsdienst mogelijk om bij dreigend gevaar snel een telefoon te
vinden om de luchtbescherming te kunnen waarschuwen. De witte ‘T’s zijn een
mooi voorbeeld van sporen uit de Tweede Wereldoorlog die je pas ziet, als je het
weet.
Aan het eind van onze wandeling realiseer ik me twee dingen. Aan de ene kant het
belang van projecten als die van Ruurd. Het zal niet lang meer duren voor er geen
ooggetuigen meer zullen leven die de verhalen uit de oorlogstijd kunnen vertellen.
Aan de andere kant, dat ik nu waarschijnlijk nooit meer door onze wijk zal lopen
zonder naar de “T”s naast de deurbel te speuren…
Wandeling voor buurtgenoten
Mocht je ook een keer door de geschiedenis willen lopen met Ruurd, dan kun je je aanmelden via
https://wandeling-met-ruurd.surveytalent.com/survey/interesse-in-wandeling-met-ruurd-kok Ruurd heeft aangeboden om
binnenkort een wandeling (corona-proof) voor buurtgenoten te willen doen. In de tussentijd kun je voor meer info een
filmpje op YouTube bekijken (https://youtu.be/AzLjaBwhRIg) en natuurlijk het boek kopen (o.a. bij Boekhandel De Kler in
de Kempenaerstraat of via https://uitgeverijginkgo.nl/voorverkoop-bang-voor-mooi-weer/bang-voor-mooi-weer).

12

THEMA–GESCHIEDENIS
625 jaar Rijnsburgerweg in vogelvlucht. Peter van der Geer
We hebben allen de mooie banner zien hangen op de Rijnsburgerweg, die aangaf dat deze weg al 625 jaar oud is.
Initiatiefnemer van de viering van het jubileum, die door Corona bescheidener van omvang was -aanvankelijk was het idee
om aan een lange tafel gezamenlijk te eten, is Peter van der Geer, die aan de weg woont. Onze redacteur Hans Rohlof vond
hem bereid een artikel dat hij geschreven had voor Oud Leiden Nieuws, het kwartaalblad van de Historische Vereniging
Oud-Leiden, te bewerken voor de Raadsheer.
Duizenden mensen passeren dagelijks de Raadsherenbuurt over de Rijnsburgerweg. De weg die met de rug naar de
buurt staat, bestaat dit jaar 625 jaar, als we mogen afgaan op de oorkonde uit 1395.
Graaf Albrecht van Beieren wil eind 14de eeuw van een modderpad een nieuwe weg maken van Leiden naar de
geestgronden. Pas na flink aandringen bij de aanpalende grondbezitters voor een bijdrage, kan hij in september 1395 samen
met de Hertog van Gelre over de weg paraderen en is er gratis drank voor het wegpersoneel.(1)
De weg groeit in betekenis als een groep Augustijner zusters bij het
voormalige kasteel Paddenpoel (nu studentenflats Flanorpad) in 1428 het
Mariënpoelklooster stichten. Ze staan elke dag om 3.30 uur op en mogen
pas na 16.00 uur met elkaar spreken. Discipline is één ding, maar
onderschat niet hun handelsgeest. Ze sluiten een wegonderhoudscontract
met de stad en bezitten de omliggende landerijen. Een paneel met hun
klooster in het Rijksmuseum vertoont een glimp van de naastgelegen
Rijnsburgerweg (2) (zie de foto hiernaast). Eeuwenlang is de omgeving
van de Rijnsburgerweg met haar kooltuinen een voedselkamer voor de
stad. Pas in 1816 komt er een einde aan de onverharde weg met
stofwolken en gevaarlijke kuilen, dankzij de aanleg van klinkerbestrating
en betalen we 100 jaar lang tol.
Van wandelparadijs tot drukke verkeersader
Begin 20ste eeuw tonen de vele ansichtkaarten van de Rijnsburgerweg een waar wandelparadijs en verschijnen van met name
architect Jesse tientallen herenhuizen met evenveel professoren. Onder hen is de Leidse Nobelprijswinnaar Willem
Einthoven (nr. 5), uitvinder van de electrocardiograaf. Terwijl de eerste huizen in de Raadsherenbuurt verschijnen loopt
Einstein langs met zijn viool onder de arm op weg naar een huiskamerconcert verderop bij Menso Kamerlingh Onnes. Waar
de huizen hun allure behouden, verandert de allée halverwege de jaren ‘20 van karakter. Daarvan getuigen de kleurrijke
verhalen van F.B. Hotz (nr 75) en Jan Wolkers (nr 151), van wie verhalen zich afspelen tegen het decor van de
Rijnsburgerweg als drukke verkeersader met twee trambanen en een eindeloze stroom auto’s en fietsers. Na de oorlog groeit
de frustratie over de verkeersdrukte, als op topdagen de slagbomen bij het gelijkvloerse spoor welgeteld 130 keer sluiten.
Een nieuw spoorviaduct maakt na zes eeuwen een einde aan de doorgaande weg die van Steenstraat en Stationsweg overliep
in de Rijnsburgerweg. De trams verdwijnen, de weg versmalt en langzaam keert in de afgelopen decennia het groene
karakter van de weg weer terug.
Een blonde mollige studente
Voordat F.B. Hotz zich ontpopt tot verhalenschrijver, gelauwerd met P.C. Hooftprijs, verdient hij zijn brood als
trombonist in jazzorkesten. Hij ziet al jaren slecht. Bij een optreden op Minerva in 1959 raakt hij in gesprek met een
‘blonde, mollige studente’. Als een bandlid hem verklapt dat het Beatrix is, zucht hij: ‘Ik had al het gevoel dat het niks
zou worden.(3)
Tramwissel
Op nr 135 woont student Gerard Goudriaan, die op zijn 29ste nog ver van een titel is. Op een avond in 1948 verlaat hij
beschonken de sociëteit, steekt zijn zwarte wandelstok in de tramrails en eindigt tot zijn benevelde verbazing in de
tramremise aan de Rijnsburgerweg. De nachtportier vraagt wat hij komt doen. Gerard: ‘Ik moet naar de
Rijnsburgerweg, de wissel staat verkeerd!’ De portier maant hem terug te gaan. Gerard: ‘Nee, u moet de wissel
omzetten!(4) En zo geschiedt.
(1) Diverse oorkondes, Van Mieris,Handvesten, p 808v; (2) Memorietafel, Meester van de Spes Nostra, rond 1500; (3) Uit: Leidse
Jazzgeschiedenis, 2008; (4) Uit: Buck Goudriaan, De gedrevene tussen de dorens, 2003; (5) Uit: Maatstaf, jaargang 11, pag. 662, 1963-64
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Tussen waanzin en wetenschap
De dichter Gerrit Achterberg verblijft in 1942 hospita in
de Jelgersmakliniek in Oegstgeest. Uit verveling telt
Achterberg op een wandeling naar het Academiegebouw
aan het Rapenburg zijn stappen. Jaren later belt hij op die
route - precies halverwege - aan bij Rijnsburgerweg 54.
Daar woont de criminoloog en schrijver Willem Nagel:
‘Tussen de waanzin en de wetenschap loopt Willem Nagel
met bedaarde stap.(5)
Waar of niet?
Voor de oorlog woonde de familie Jaeger op de hoek van
Rijnsburgerweg en Johan de Wittstraat. Het verhaal gaat
dat Jaeger, directeur van de Leidsche Katoenmaatschappij,
de toegang naar de voordeur via de voortuin verplaatste
van Rijnsburgerweg naar de Johan de Wittstraat – om
belastingtechnische reden. Wie het weet mag het zeggen!

Heeft u anekdotes over de Rijnsburgerweg en haar bewoners? Mailt u ze dan naar pmvandergeer@gmail.com.

De bouw van de buurt. Kiki Breet (tekst), Erfgoed Leiden (foto's)
Tweemaal heb ik een huis gekocht in de Raadsherenbuurt en
bij de aankoop van ons tweede huis - want ja, in de fijne buurt
blijven en toch een grotere tuin hebben, konden we niet aan
ons voorbij laten gaan- vertelde de makelaar terloops over
enkele verschillen in de huizen in de straat als gevolg van de
economische crisis van eind jaren ‘20. Tegenwoordig zijn wij
‘gewend’ dat een nieuwe wijk in een relatief korte tijd uit de
grond gestampt wordt (het wijkje op het voormalig terrein
van ASC buiten beschouwing gelaten). Maar voordat de
huizen als betonnen bouwpakketjes uit de fabriek kwamen,
deden de projectontwikkelaars wat langer over het bouwen
van een wijk, ter voorbeeld, Johan de Wittstraat 12 heeft als
bouwjaar 1924, maar Johan de Wittstraat 23 heeft als
bouwjaar 1928 geregistreerd staan. Bouwprojecten waren
vroeger dus gevoeliger voor politieke, economische en
architectonische veranderingen.
In 1907 werd reeds een voorstel gedaan door de gemeente
Leiden voor annexatie van het gebied rond de rotonde op de
Rijnsburgerweg, dat toen nog bij Oegstgeest hoorde. Hier
werd voor het eerst gesproken over ‘De raadsherenbuurt’. Het
moest een villawijk worden, grenzend aan Oegstgeest en
lijkend op Oegstgeest. Leiden had namelijk grote behoefte
aan uitbreiding en leed onder het feit dat gegoede burgers de
stad uit trokken. De villawijk liet echter op zich wachten.
Tijdens het interbellum ontstond er een grote behoefte aan
meer woningen; tijdens de eerste wereldoorlog had de bouw
van nieuwe woningen stilgelegen en ook bestonden gezinnen steeds vaker uit minder leden. De woningwet uit 1901 schreef
meer ‘licht, lucht en ruimte’ voor om de gezondheid van de burgers te bevorderen. Tussen 1919 en 1923 werd de
woningbouw middels premies flink gestimuleerd door de overheid. De Raadsherenbuurt ging er komen en werd grofweg
gebouwd tussen 1924 en 1930. Een villawijk is het nooit geworden, er is slechts 1 villa gebouwd, maar het werd wel een
wijk met huizen ‘van het betere plan’.
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Meer licht werd gerealiseerd door erkers en een verbinding met buiten door middel van openslaande tuindeuren. Lucht en
ruimte kwamen in de vorm van voor- en achtertuinen en groen in de wijk. Opvallend is hier dat de Van Oldenbarneveltstraat
pas in 1976 bomen kreeg en nog wel onder protest van de oudere bewoners; zij hadden liever nieuwe lantaarnpalen.
Jaren 30-huizen zijn meestal niet gebouwd volgens de pure architectonische trend van dat moment, maar bevatten elementen
van verschillende bouwstijlen of zijn een afgezwakte vorm van de toentertijd heersende architectonische stroming. De
Expressionistische bouwstijl van dat moment was financieel niet haalbaar voor woningen toen in 1925 de premies voor
woningbouw werden stopgezet. Wel werden er nog steeds kwaliteitsbouwmaterialen gebruikt, maar de architectuur van de
woningen versoberde.
In 1925 zijn de eerste sleutels aan de verse eigenaren
overhandigd, storm liep het echter niet met de verkoop. De
tweede lichting huizen werd wat eenvoudiger, kleinere entrees,
kleinere tuinen en eenvoudigere trappen, maar zelfs toen ging de
verkoop nog niet zo vlot als men verwacht had.
In 1931 werd het stadspark Het Leidse hout geopend en in 1936
lag er een gravelbaan waar nu nog steeds de atletiekbaan ligt.
Wijk 72 zijn wij in het kadaster, en tot wel 2001 heette onze
wijk officieel Poelgeest. Met plannen voor de bouw van de wijk
Poelgeest in Oegstgeest op tafel, werd er besloten onze wijk de
naam te geven die het onder bewoners allang had; de
Raadsherenbuurt.
Bronnen: www.geschiedenisvanzuidholland.nl
www.Erfgoedleiden.nl
www.Huispedia.nl
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Straatnamen, een stukje geschiedenis. Nicole van der Linden (tekst en foto's)

Onze buurt ligt ingeklemd tussen historische wegen met de
daarbij behorende straatnamen. Een oud stukje Leiden dus?
Nou nee, dat niet echt. Tot 1920 was dit grondgebied
namelijk eigendom van de gemeente Oegstgeest. Maar
Leiden groeide uit haar voegen en had behoefte aan extra
grond om woningen op te bouwen om een deel van de
inwoners te huisvesten. En zo werd een stuk Oegstgeest
geannexeerd.
Straat of weg
De historische wegen die de buurt omsluiten hebben
klassieke namen die verwijzen naar de verbindingswegen
tussen plaatsen en steden. Oegstgeesterweg, Rijnsburgerweg
en Warmonderweg. Uitzondering hierop is de straat aan de
'stadskant' die de naam Houtlaan heeft, deze naam is afgeleid
van de in 1926 aangelegde Leidse Hout. Een weg ligt
(oorspronkelijk) meestal in het buitengebied, er kan
bebouwing aan zijn, maar dit is dan verspreide of
lintbebouwing. Dat men aan een weg woont, benadrukt de
functie van doorgangsruimte. In tegenstelling tot het wonen
in een straat. Daarom kregen de openbare ruimten die
ontstonden toen hier een wijkje verrees met 'eenvoudige
middenstandswoningen' namen met als 'uitgang' straat. Twee
belangrijke historische personen, Johan de Witt en Van
Oldenbarnevelt, raadpensionarissen van Holland, werden
hier vernoemd. Toen hier later de Fagelstraat en de
Hogerbeetsstraat bij kwamen, kreeg de buurt al gauw de
naam Raadsherenbuurt. Grappig detail is dat deze naam pas
in 2001 formeel door de gemeente werd vastgesteld, omdat
de tot dan toe officiële naam 'Poelgeest' door Oegstgeest
werd geclaimd voor de nieuwbouwwijk langs de spoorlijn
richting Amsterdam. Over de vernoemde raadsheren in onze
buurt is al eens uitgebreid geschreven in de Raadsheer. Dat
ga ik nu niet herhalen.

Post voor de Johan van Oldebarneveldtstraat
Wel heb ik nog een persoonlijke inbreng over de naam Van
Oldenbarneveltstraat. Want hoe belangrijk is de juiste
spelling van een straatnaam nou eigenlijk? Als wij om de een
of andere reden elders in het land ons adres moeten opgeven
gaat men er vanuit dat het ...barneveld is, met een d dus.
Vanwege de plaatsnaam Barneveld. In december bereiken de
kerstkaarten ons met alle mogelijke varianten op de
enveloppen, zelfs met voorletter (J) of voornaam (Johan)
erbij, met of zonder tussen-n, of eindigend op d of dt. Zo
heel belangrijk lijkt een correcte schrijfwijze van de naam
dus niet. Dat klopt. De post wordt gesorteerd op basis van
huisnummer en postcode, als de postbode dan ook nog de
juiste straat weet te vinden komt het wel goed met die
(kerst)kaart. Maar voor onze beleving en een intuïtief
oriëntatiegevoel zijn (straat)namen zeker wel van belang.
Iedereen begrijpt dat de Oegstgeesterweg niet bij Leiderdorp
te vinden is. En als je iets meer van de geschiedenis weet
snap je ook dat de Rijnsburgerweg oorspronkelijk niet in
Leiden begon maar in Oegstgeest. Leiden was er namelijk al
vroeg bij en pikte al in de 14e en 17e eeuw wat stukjes
Oegstgeest in.
Wie die raadsheren precies waren, weten waarschijnlijk niet
veel mensen meer en dat wij een wijkje met eenvoudige
middenstandswoningen zijn, hoor je ook niet vaak beweren!
Maar mede door de aansprekende straatnamen en de tot de
verbeelding sprekende buurtnaam zullen veel meer
Leidenaren ongeveer weten waar onze buurt ligt dan, pak 'm
beet, de Johannes Verhulststraat of de wijk Meerburg.

Wilt u meer lezen over de geschiedenis van straatnamen in Leiden, maar ook
over straatnaamkunde en het proces van straatnaamgeving? Eind 2019 is daar
een interessant boek over verschenen, geschreven door twee leden van de
commissie voor de straatnamen van de gemeente Leiden.
Straatnamen in Leiden. Een verhaal van zeven eeuwen. Door Rudi van
Maanen en Marijke Mooijaart. ISBN 978-90-5997-304-6.
www.primaverapers.nl
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Het oerbegin van de Vereniging Raadsherenbuurt. Chris Maas Geesteranus,
secretaris 1e bestuur
Betere burgerbouw
De Raadsherenbuurt was er één die ooit (jaren dertig vorige eeuw) in officiële stukken van de gemeente werd omschreven
als: ‘betere burgerbouw’. Ik zal die term nooit vergeten: hij was zo toepasselijk. En inderdaad, toen ik als jongetje op
Rijnsburgerweg 125a, later 123, woonde, wàs dat ook zo. Een brave buurt. Maar zoals alle buurten: niets is heilig en
ruimtelijke en sociale veranderingen slaan zomaar toe zonder dat je er erg in hebt.
Het zal ergens in 1977 geweest zijn toen ik, net twee jaar met Monica Bronsgeest wonend aan de Fagelstraat 50, aan het
eind van het Kosterweggetje – bij de hertenkamp – met witte verf op de grond geschilderd zag: ‘Hier komt een busbaan’.
Afzender ENFB. Stel je voor: alle linden weg (de bus kan daar niet onderdoor), viervoudige verbreding, geraas langs de Van
Slingelandtlaan, geen spontane inloop meer, ouders met kinderwagens pas op, enz. enz. Dit kon dus niet!
Verontrust moet ik Bram van der Loeff, ook uit de Fagelstraat, (hij was toen ook al ouder, wijzer en belezener dan ik) gebeld
hebben of hij wist wat dit betekende. Nee dus. We belden de gemeente en die bevestigde dat er inderdaad ‘een’ plan bestond
in die richting. Zelf rijksambtenaar, besefte ik welk gevaar hierin school. Plannen van de overheid, hoed u! Tussen haakjes:
het is nog steeds niet anders, althans niet bij het ministerie waar ik werk, nu LNV.
Actiegroep tegen de busbaan
Mensen als Ien Spierenburg, Ans van Tilburg en Patricia Vermeer gealarmeerd. En binnen een paar dagen hadden we een
soort actiegroep in de buurt die een kleine enquête voor bezoekers van de Leidse Hout ging voorbereiden. Ik denk dat we
die enquête binnen 10 dagen, in het weekend, hielden. Mensen die zich niet erg met de buurt bemoeiden, als mevrouw Drion
van de hoek Van Slingelandtlaan en Fagelstraat, haalden in dat weekend 1300 handtekeningen op. Gewoon, van bezoekers
van de Leidse Hout. Tegen de busbaan. Het was fantastisch, die steun. Bij de eerste de beste gelegenheid hebben we alles
aan de gemeente aangeboden met het dringende verzoek zo’n mallotig plan vooral niet uit te voeren. Hoe dat lukte ben ik
vergeten, maar die baan is er in ieder geval nog steeds niet (hoezeer ik ook voor openbaar vervoer ben).
Ik realiseerde me ook dat dit een kans was om een buurtorganisatie te stichten, want wie wist wat er nog meer aan
problemen zou komen -naar later bleek, kwamen die ook ruim. En dan was een rechtspersoon handiger dan een of ander
comité. Dus met dezelfde mensen aan de slag gegaan om een stichting of vereniging voor te bereiden. We kozen voor de
vereniging, democratie lag ons beter dan snelle besluitvorming over een buurt waar toch iedereen zijn zegje zou willen
doen.
Een hausse aan activiteiten
Binnen een paar jaar kwam er een hausse aan activiteiten:
september buurtfeest, oud-papieractie, ruilbeurs bij Henk Gosses, 3
oktober: hutspot eten op straat onder marktkramen; vanaf ons huis
tot halverwege de Fagelstraat, 5-meiviering (soms heel serieus: met
expositie en speurtocht voor de jeugd over de oorlog), jaarlijks
concerten in het openluchttheater in de Leidse Hout, oprichting
Vereniging Vrienden van de Leidse Hout, ouderenmeldsysteem,
bezwaarschriften tegen allerlei ruimtelijke ingrepen, publiceren van
twee boekjes over de buurt en een herdenkingsnummer van ‘de
Raadsheer’1. Kent u ze? Het was een drukke tijd, als bestuur
vergaderden we heel regelmatig. En er bloeide iets op in de buurt,
er was een geweldige dynamiek en sfeer. Nee, geen nostalgie na
zoveel jaren weg - echt. Herman Kleibrink, toen een heel bekende
fotograaf van Leidse taferelen (er zijn allerlei fotoboeken van hem)
als voorzitter, ikzelf als secretaris. Waarom dat laatste? “Jij bent ambtenaar”, zeiden de anderen. En dat was ook zo: ik was
medewerker bij het ministerie van CRM. Dus je kunt schrijven, dachten ze. Of hadden zelf geen zin in notulen maken.
Hoe het ook zij: een prachtige, sociale tijd die je bij voorkeur op straat, in de buurt, doorbracht als het weer even meezat. Ik
hoop dat jullie dat nu nog steeds hebben, dat juweel van een buurt. Als ik door de buurt loop – en dat komt per jaar een paar
keer voor – dan heb ik toch wel een brokje in de keel.
1 Raadsherenbuurt Leiden 1940-1980. Uitgave Vereniging Raadsherenbuurt 1980.
Raadsherenbuurt; zestig jaar wonen en leven in een Leidse buurt. Uitgave Vereniging Raadsherenbuurt 1985.
Raadsherenbuurt 75 jaar. De Raadsheer (22(2000)1. Uitgave Vereniging Raadsherenbuurt 2000.
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De geschiedenis van De Raadsheer. Anne Sanderink (tekst en foto's)
Eind 1978 kwam een eerste buurtkrant uit als een gestencild informatieblaadje van de op te richten buurtvereniging. De
gemeente Leiden had als plan om door de Leidse Hout een busbaan aan te leggen en dat riep veel verzet op in de buurt. De
Raadsheer was in aanvang een actiepamflet tegen de plannen van de gemeente en groeide uit tot een buurtkrant met
artikelen over de buurt en de belevenissen van buurtgenoten.
Koppen snellen
Het meeste werk bij het maken van de
Raadsheer was aanvankelijk -naast het
knippen en plakken- het zogeheten
"koppen snellen"; met een muntstuk een
soort plakletters van een sheet wrijven.
De kopij werd later meestal
handgeschreven aangeleverd en door
buurtgenoten uitgetypt. En weer wat
jaren later kwam de pc met tekstverwerker en de offsetdrukker, wat het werk voor de redactie flink vereenvoudigde.
De Raadsheer wordt van het begin af aan ongeveer 4 keer per jaar gemaakt. In de verslagen van voormalige redactieleden
lees ik dat het maken van de Raadsheer vooral een gezellige bezigheid was. Het redactiewerk was een prima manier om
buurtbewoners beter te leren kennen en dat is in al die jaren niet veranderd.
Al jarenlang heeft elke Raadsheer een thema.
De oudste Raadsheer die ik in bezit heb (121995) heeft dit al. Mij is onbekend wanneer
gestart is met het koppelen van een thema aan
elke Raadsheer. In 1999 verscheen voor het
eerst een Raadsheer met als onderdeel van de
header de tekening van enkele huizen uit onze
buurt, met de Waterlelie in het midden. Deze
tekening, gemaakt door voormalig buurtgenoot
Maarten Tacoma, houdt dus al 21 jaar stand.
De foto's bij dit artikel tonen de headers op de
voorzijde van de krant van ?-1998, 1999 en
1999-heden.
Nextdoor avant la lettre
Ondermeer het nieuws van het bestuur, de familieberichten, seizoensgerelateerde verslagen van bijvoorbeeld de
hutspotmaaltijd, de Raadsherenloop en het kindertheater zijn vaste onderdelen van de Raadsheer. Maar vroeger was er ook
een prikbord met oproepen, vraag en aanbod,
verloren en gevonden in de Raadsheer
opgenomen; de voorloper van de huidige
Nextdoor. De rubriek "In, om en boven Leiden"
van Maarten Mentzel verdween na een aantal
jaren uit de Raadsheer. Ook stopte de
kinderpagina, wegens -naar de indruk van de
redactie- gebrek aan belangstelling. En
recentelijk is de Oud Papier Actie na vele jaren
uit de Raadsheer verdwenen. Ik zie vast
verdwenen rubrieken over het hoofd. Wat me
vooral opvalt als ik de oude Raadsheren
doorblader, is dat er in essentie niets is
veranderd aan de Raadsheer, het is een
buurtkrant door en voor buurtbewoners.
Wat de redactie zich met regelmaat afvraagt is of de Raadsheer door de buurtgenoten wordt gelezen en gewaardeerd. Graag
ontvangen we uw mening over de vaste onderdelen en de krant als geheel. Het mailadres van de redactie is
redactieraadsheer@hotmail.nl
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De buurt van boven. Een topografische tijdreis. Nicole van der Linden
Met behulp van de kaarten van het Kadaster kun je een tripje terug in de tijd maken. In 1815 werd het Topographisch
Bureau opgericht, later heette dit de Topografische Dienst en sinds 2004 maakt de Dienst onderdeel uit van het Kadaster.
Steeds meer materiaal wordt gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt. Zo kan iedereen meegenieten van een deel van ons
gezamenlijk erfgoed.

Op de kaart van 1815 is het nog een beetje gokken waar onze buurt later komt te liggen.
De kaart van 1850 is heel gedetailleerd maar helaas niet zo scherp.

Rond 1900. De Warmonderweg en de Rijnsburgerweg zijn duidelijk herkenbaar.
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Rond 1960 zien we een duidelijk afgebakend buurtje, hoewel een beetje vlekkerig getekend.

Een luchtfoto (deze is uit 1981) geeft toch weer een heel ander beeld dan een getekende kaart.

Deze beelden komen van de website www.topotijdreis.nl
Een vrij toegankelijke website waar van heel Nederland de beschikbare kaarten sinds 1815
en een aantal luchtfoto's te zien zijn.
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Waarom Jan Wolkers de Fagelstraat de mooiste plek van de wereld vond.
Martine de Jonge-Voskuil
De redactie ontving een mail van Jan Scharloo, oud-bewoner van deze buurt. Hij schrijft over de Jan Wolkerswandeling
en over zijn teleurstelling dat deze niet via de Fagelstraat loopt. Immers, dit vond Jan Wolkers de mooiste plek ter wereld.
Lezing in onze buurt
Dat vertelde de schrijver tijdens een lezing, die hij in 1985 hield in onze wijk bij de viering van het 60e buurtjubileum.
In Jan Wolkers' eigen woorden:
“Wat had een jongen die in het centrum van Oegstgeest woonde, te maken met een buurt, die een paar kilometer daar
vandaan lag, aan de periferie van Leiden?”
Aanvankelijk niets, maar:
“Toen er een school op gereformeerde grondslag kwam -De Leidse Houtschool, zeker een half uur gaans bij ons vandaandeed mijn vader ons daar middenin het leerjaar meteen op, in de rotsvaste geloofsovertuiging dat zinsontleding en het in het
hoofd stampen van de tafels van vermenigvuldiging beter zou gaan onder leiding van leerkrachten die op dezelfde
calvinistische leest geschoeid geacht werden te zijn als wij. En zo kwam ik dan langs de Rijnsburgerweg te lopen; behoorlijk
ontheemd omdat de verontrustende huizen waar ik tussendoor kwam en het langsrazende verkeer wel wat anders waren dan
de eeuwenoude beuken en eiken aan de Endegeesterstraatweg, waarlangs ik gewoon was dromerig afwezig naar mijn
bestemming te dwarrelen. Maar het wende toch, dat voorportaal van woest stadsleven.”
En waar kwam die liefde voor de Fagelstraat dan vandaan?
“Maar de hele godganse buurt -tegel voor tegel, tuinhek voor tuinhek, voortuin voor voortuin, de gordijnen voor de ramen,
de vensterbanken met clivia’s en knolbegonia’s en moederplanten en wat dies meer zij- heb ik pas goed leren kennen toen ik
in extatische bewondering geraakte voor Toekie Hoekstra, de ongenaakbare schoonheid uit de gebenedijde Fagelstraat.
Bleek van verliefdheid, ziek van verlangen, zwalkte ik te pas en te onpas door de straten, hunkerend naar al was het maar
een schim van haar. Even haar gestalte zien, al was het slechts in de verte, betekende geluk. Steeds maar langs haar huis
lopen of fietsen.”
Luister naar Jan Wolkers zelf
Het leukste is om deze volzinnen door Jan Wolkers zelf te
horen uitspreken. En dat kan! De hele geluidsopname van de
lezing is sinds kort te beluisteren op de website van de
Raadsherenbuurt https://raadsherenbuurt.com/nieuws.
Met dank aan onze buurtwebmaster Karlijn.
Als we dit verhaal bespreken in onze redactievergadering,
blijkt onze redacteur Hans Rohlof bij de lezing aanwezig te
zijn geweest.
Hij vertelt erover: “De lezing werd gehouden in de LAGgarage in de Van Oldenbarneveltstraat. En iemand had Toekie
Hoekstra opgespeurd; zij was ook gekomen. Het was een
keurige dame, terwijl Jan Wolkers toch een bijzonder figuur
was. Iemand vroeg haar: Hoe vindt u het dat Jan Wolkers
verliefd op u was? Maar ze was er totaal niet van onder de
indruk, want ze antwoordde: O, alle jongens van de klas
waren verliefd op mij.”
De Jan Wolkers wandelroute is te vinden op
www.dorpsmarketingoegstgeest.nl.
Hij loopt dus niet via de Fagelstraat, maar die kunt u er altijd
zelf aan toevoegen. Toekie Hoekstra woonde er op nummer
36.
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Culturele geschiedenis. Marit Timmers
De band tussen Leiden en een regio in Amerika
Amerikanen, met name die uit de regio New England, die
Leiden bezoeken gaan vaak massaal naar het mini Leiden
American Pelgrim museum. In Leiden woonde tussen 1608
en 1620 een groep pelgrims die zich aan het voorbereiden
waren om naar Amerika te gaan. Daar wilden zij een nieuwe
staat stichten, dit is New England geworden. Het huis waarin
deze pelgrims gewoond hebben is in authentieke staat te
bewonderen.
In mijn studententijd nodigden wat mede studenten en ik een
Amerikaanse hoogleraar uit voor een congres om een lezing
te geven. Deze hoogleraar dr. Gray reageerde erg enthousiast
dat hij graag naar Leiden wilde komen en dan eindelijk het
Leiden American Pelgrim Museum kon bezoeken, wat hij
altijd al een keer had willen doen. Zelf was ik op dat
moment nog nooit in dit museum geweest, maar ik was
onder de indruk dat dit museum blijkbaar zo bekend was in
Amerika. Tijdens het diner na de betreffende lezing vertelde
deze heer dat Nederland en dan met name Leiden, voor
mensen die zich in de geschiedenis van New England
interesseren geliefde plekken zijn om te bezoeken. Toen ik
op een later moment zelf het museum bezocht, was ik onder
de indruk van de authentieke staat van het pand, maar ook
verbaasd hoe klein het was.

Momenteel is het museum te boeken voor privé bezoeken. In
verband met de Corona maatregelen mogen er maximaal
twee bezoekers die niet uit één gezin komen het museum
bezoeken. Wilt u in alle rust een stukje geschiedenis beleven
dat zich in Amerika voortgezet heeft? Haast u dan naar het
Leiden American Pelgrim Museum.
Leiden, het broedergezelschap de Franciscanen en de
kerststal
Sint Franciscus, de stichter van het broedergezelschap de
Franciscanen vierde eens kerst in Greccio, een dorpje in
Italië. Het kerstfeest was daar erg bijzonder en er wordt
gezegd dat hij het gebruik van het bouwen van een kerststal
meegenomen heeft. De Franciscanen hebben 565 jaar in
Leiden vertoefd, en hebben in 2010 Leiden verlaten door
gebrek aan opvolging. In de Hartebrugkerk is op de eerste en
derde zondag van de maand het museum van en voor de
Franciscanen te bewonderen. Het Museum heet Greccio,
naar het kerststaldorpje.
Leiden en de duistere geschiedenis
Sinds 1 oktober zijn de spooktochten weer gestart. Een
stadswandeling naar plekken en met verhalen over de
duistere geschiedenis van Leiden. Let op, je moet 12 jaar of
ouder zijn, de afstand is 1 km, de tocht duurt gemiddeld 1,5
uur en vindt plaats na zonsondergang.
www.spooktochtinleiden.nl
Wevers in Leiden
Leiden was befaamd om zijn laken en ontleent veel
prachtige gebouwen aan de rijke textielgeschiedenis. Naast
de Lakenhal is ook een wevershuisje te bezichtigen. Dit is
een van de oudste nog staande huizen in Leiden. De
geschiedenis in dit huis gaat terug tot 1560.
Hedendaagse Rembrandt
Leiden is de geboortestad van Rembrandt, die als negende
kind in het gezin geboren werd. In de Young Rembrandt
Studio kun je gratis een video van 7 minuten bekijken over
het leven van de jonge Rembrandt. Kort en bondig, met
hedendaagse technologie een kijkje in het verleden.
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Een verkenner glimlacht en fluit onder alle moeilijkheden. Nico Koek,
buurtcolumnist
Om zes uur ’s morgens vertrokken we met zijn drieën, op onze zwaar beladen jongensfietsen. Eerst door het dorp via het
Zuideinde naar het fietspontje over de Wijde Aa, en dan verder naar Alphen. We waren op weg naar Hierden bij Harderwijk,
naar het zomerkamp van de Orion troep, de Verkennersgroep van het seminarie Leeuwenhorst in Noordwijkerhout.
De Verkennersbelofte
Ik zat in de tweede klas op Leeuwenhorst. De leiding daar had mijn ouders
dwingend voorgesteld dat ik lid zou worden van de Verkennersgroep. Dan kon ik op
zaterdagmiddag wat anders doen dan “alleen maar voetballen en zo”. Ik meldde me
dus de volgende zaterdag in een donkere kelderruimte onder het gebouw, waar de
Orion troep wekelijks bij elkaar kwam. Als aspirant verkenner moest ik nog veel
leren. In een groen gekaft boekje stonden naast de Verkennersbelofte en de
Verkennerswet, de lijst met eisen waar ik aan moest voldoen, zoals een spoor van 1
km volgen in 25 minuten, een achtvormige sjorring van touw maken of vijf meter
klimmen in een paal, boom of touw.
Lange wollen kousen met groene kwasten
Na een paar weken als aspirant verkenner kreeg ik een uniform. Dat bestond uit een stevige kaki blouse en een donkerbruine
korte broek van manchester stof. Ik was klein van stuk en moest daarom de pijpen van de broek enkele keren omslaan. Dat
liep in het begin wat ongemakkelijk. Verder droeg je lange wollen kousen met groene kwasten. Om de hals een das in
paars/witte kleuren waarvan de punten met een leren dassenring bijeen werden gehouden. Voor een hoed kwam ik als
aspirant nog niet in aanmerking. Na het uitspreken van de Verkennersbelofte werd ik ten overstaan van de troep
geïnstalleerd: “Op mijn erewoord beloof ik […] mijn plicht te doen tegenover God, de Kerk en mijn Land […]”, een zin die
tegenwoordig andere associaties oproept.
Pionieren
Vanuit Alphen fietsten we verder richting Utrecht. Daar sloten de fietsgroepen uit Den Haag en Rotterdam zich bij ons aan,
op de afgesproken tijd en plaats. Ver vóór de invoering van de mobiele telefoontjes een logistieke prestatie van formaat. In
een peloton van 24 jongens en enkele begeleiders reden we verder over de Veluwe en via een zanderig en smal fietspad naar
Hierden. Ons kampterrein lag in de Priorij “De Essenburgh”, in een groot bos met zand, struiken en bomen. Al eerder waren
per vrachtwagen onze zes-persoonstenten, keukengerei, stormlampen en hout aangevoerd, alsmede het materiaal voor de
onmisbare kapeltent. Díe moest na aankomst eerst worden opgezet en ingericht. Met planken, stokken en touwen werden de
volgende dag een vuurplaats en een keukentafel in elkaar gezet. Pionieren heette dat. Sommige jongens vonden dat erg leuk.
We werden ingedeeld in vier patrouilles van elk zes jongens, aangeduid met merkwaardig geselecteerde dierennamen: de
Beren, de Arenden, de Zwanen en de Leeuwen. Elke ploeg had een P.L. (Patrouille-Leider) en een A.P.L. (Assistent P.L.).
Voor de kampweek was een puntentelling opgezet die elke patrouille in staat moest stellen dagelijks de Kampstandaard te
halen. Aan het eind van de week zou dan de Kamptotem worden uitgereikt. Een onrustig stemmend vooruitzicht voor mij,
want ik was vlak voor het kamp benoemd tot P.L. van de Arenden. Mijn patrouille kon worden omschreven als ‘geinig’,
maar ook als tamelijk ongezeglijk.
Drie maal daags bidden
Die week stond in het teken van een vast omschreven programma vanaf 6 uur ’s morgens. Eerst de Algemeen Reveille en de
ochtendgymnastiek. Dan volgden het Maria-gebed en de Mis. Daarna Vlag hijsen als Opening van de Kampdag, ontbijt en
kampwerk. En zo ging het de hele ochtend en middag door: maaltijd voorbereiden, tent en terrein opruimen, afwassen en
drie maal daags bidden van het Engel des Heren (een Maria-gebed). De staf hield op gezette tijden - al of niet aangekondigd
– inspectie om punten voor de Kampstandaard uit te reiken. Mijn patrouille incasseerde nog al eens strafpunten voor vuile
nagels bij het koken, het kappen van groen hout voor ons vuur en het rondschijnen met illegale zaklampen ’s avonds in de
tent. Daar bleek ik weinig tot geen invloed op uit te kunnen oefenen. Gelukkig was er ook een Sportdag die met
overweldigende voorsprong door mijn patrouille werd gewonnen.
De eindstand
Bij het laatste appèl van de week werd de eindstand van het kampklassement bekend gemaakt. Wat ik al vermoedde bleek
bewaarheid. De Arenden waren als laatste geëindigd. Punt acht van de Verkennerswet, namelijk glimlachen en fluiten onder
alle moeilijkheden bleek lastig. Ik hield me nog goed, maar zonderde mij toch even af achter een boom. Toen de Hopman
mij kwam troosten kon ik mijn tranen niet bedwingen… Bij thuiskomst informeerden mijn ouders hoe het was geweest.
“Wel leuk”, zei ik. En dat geloofden ze, want ik zag er gebruind en sportief uit. Na de zomer van dat jaar telde de Orion
groep een verkenner minder.
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Themapuzzel, Marit Timmers
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De Culinaire Raadsheer, Gerben de Jonge
Met het thema geschiedenis in deze Raadsheer is het interessant om eens te kijken naar onze eigen Nederlandse culinaire
geschiedenis.
Prehistorie en Romeinen
In de prehistorie overleefde men aanvankelijk ook in Nederland
van jagen, vissen en verzamelen. Men at vooral wild en
gevogelte, vis, schaal- en schelpdieren, noten, (klein)fruit,
honing, kruiden, knollen, wortels en paddenstoelen. Met de
opkomst van de landbouw kwamen daar vee, zuivel, pluimvee
en eieren daarvan, oergranen, bier, peulvruchten en lijnzaad
voor olie bij. De Romeinen brachten veel nieuws, zoals de
granen haver, tarwe en rijst, groenten als ui, bieten, prei, sla (en
later) spruiten en asperges en peulvruchten als linzen, erwten en
tuinbonen (met het lof werden paarden bijgevoerd). Ze
verrijkten de keuken ook met tuinkruiden als peterselie, selderij
en dille; specerijen & (wijn)druiven en als visproduct was bij
hen de sterk meurende vissaus garum geliefd. Uiteraard speelde
de seizoenskeuken een hoofdrol, net als in de middeleeuwen.

ook wel voor dat dienstmeiden pas een baantje accepteerden als
niet vaker dan drie keer per week zalm op het menu stond. Men
probeerde in deze klasse meer variatie ingang te doen vinden
door het eten van soep te propageren. Mede door mislukte
aardappeloogsten keerden granen en brood terug, bij armen
belegd met spekvet, reuzel of aardappel en stroop of vis en bij
boeren en de meer welgestelden met boter en (naast stroop,
spek of vis) kaas.

Er kwam ook voor het eerst blikvoeding op de markt, maar via
poolreizigers werd ontdekt dat men dat vanwege het
loodgehalte maar beter niet elke dag kon eten. Nieuwe vondsten
als wecken en koeling (na 1860 kwamen er koelschepen) waren
destijds minder riskant om het eten goed te houden. Doordat
bietsuiker rietsuiker verving, werd suiker als conserveermiddel
en zoetstof goedkoop en toegankelijk. Dit resulteerde ook in een
Middeleeuwen
onstuitbare opmars van snoepgoed (verkocht in stopflessen) en
Granen, peulvruchten en pastinaak (als zetmeelbron, net als zoet broodbeleg; jam en na 1918 muisjes en hagelslag.
later de aardappel) waren basisvoedsel. De armen gebruikten
met name rogge, gerst en bonen, de rijken aten ook tarwe en De 19e eeuw kende aan eetgelegenheden naast herbergen en
erwten. Groente en fruit stonden laag in aanzien en werden net logementen, gaarkeukens voor armen, schaftkelders voor
als zout, azijn, mosterd en tuinkruiden, gezien als smaakmaker. arbeiders en herenclubs voor welgestelden. In de tweede helft
Uien, knoflook, selderij, rapen, wortels en kool werden veel van de eeuw kwamen daar in grote steden in navolging van
gegeten en aan fruit at iedereen wel appels, peren, pruimen en Frankrijk voor de laatste groep restaurants bij. In de haute
klein fruit. Melk werd veelal direct omgezet in boter en kaas. cuisine kregen smaak en kwaliteit de voorkeur boven
Honing was lang de enige bekende zoetstof. Er werd ook mede hoeveelheid. Zuivelfabrieken namen steeds meer de melk en
van gebrouwen.
zuivel productie over, wat resulteerde in de verkoop van
gepasteuriseerde melk in flessen. Ook werden voor meisjes de
Van de 15e tot en met de 17e eeuw werd via ontdekkingsreizen eerste kook en huishoudscholen gesticht.
de Nederlandse keuken verrijkt met veel nieuwe producten.
Vanuit het Midden en Verre Oosten deden specerijen, rijst, 20ste eeuw
koffie, thee, chocola en rietsuiker hun intrede en uit Amerika Voor de oorlog kwamen twee toonaangevende kookboeken uit.
kwamen aardappels, pompoenen, tomaten en kalkoenen. Het Het Wannée kookboek voor de Amsterdamse huishoudschool
gebruik bleef lang beperkt tot de elite.
(sinds 1910) werd een klassieker. Op huishoudscholen diende
vanaf 1934 met name het Haagse Kookboek als leidraad. Soep
18e eeuw
vooraf kwam op vanuit zuid Nederland, maar bleef elders veelal
In de 18e eeuw kregen meer mensen een tuin en raakten kassen beperkt tot zondagen. Wel was al voor de oorlog een hoofd- en
in opkomst, zodat men wat minder seizoensafhankelijk werd. nagerecht ingeburgerd.
Toch aten velen lang niet elke dag groente en als dat wel
gebeurde, betrof het doorgaans dezelfde doorgekookte prut die In grote delen van het land bleef het hoofdmaal een
men altijd al at. Een doorsnee warme maaltijd bestond uit eenpansgerecht. Vanuit Holland en Zeeland kwam de driepans
gekookte erwten of bonen met spek en karnemelkse gortepap combi van aardappels, vlees en groente op. Populaire
met stroop na. De veepest en hoge graanprijzen droegen er smaakmakers waren mosterd, zout, peper, nootmuskaat en
vanaf 1750 toe bij dat de aardappel volksvoedsel werd. Dat kaneel en aan keukenkruiden peterselie, selderij, bonenkruid en
begon bij arme boeren. Het arme volksdeel at ze soms wel drie dille. Sla en appelmoes hadden intussen ook een plek veroverd
keer per dag met vet, azijn, raapolie, karnemelk en/of mosterd op het menu. In de dertiger jaren doken in grote steden de eerste
als smaakmaker. Ook meer bevoorrechten aten minder snackbars en frietkramen op.
graanproducten en bij hen raakten stamppotten van aardappelen,
vlees en groente en zondags groentesoep met vlees in zwang.
Jaren ‘60 en ‘70
In 1960 had nog maar 10% van de huishoudens een koelkast
19e eeuw
(voedsel werd in kelders bewaard). In autochtone gelegenheden
Rond 1830 doken aan het koninklijk hof de eerste Nederlandse was het menu doorgaans eentonig en van lage kwaliteit en met
recepten voor kroketten op. Voor de opkomende arbeidersklasse landelijk zo’n 225 Chinese restaurants was de buitenlandse
was dat toen nog verre toekomstmuziek. Vooral het keuken wel zo ongeveer in kaart gebracht.
stadproletariaat kon zich vaak weinig anders veroorloven dan
aardappels en jenever, maar langs de grote rivieren kwam het
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THEMA–GESCHIEDENIS
Rond die tijd begon er wel iets te veranderen. Zo kwamen
supermarkten op en daalde de aardappelconsumptie door
terreinwinst van exotische eetgewoonten. Door het eind van het
koloniale tijdperk kwamen velen vanuit het Indonesië van nu
naar Nederland, onder wie zo’n 200.000 Indische Nederlanders.
Ze probeerden zo Nederlands mogelijk te worden, maar
behielden hun eigen keuken. Intussen had rond 1960 ook een
maaltijd van macaroni met ham, geraspte kaas, ui en schijfjes
tomaat in veel Nederlandse gezinnen al een plekje veroverd.
Vanaf 1965 raakte qua verandering het hek van de dam. In 1967
werd de “Alliance gastronomique Néerlandaise” opgericht
teneinde in chique eetgelegenheden een ambachtelijke keuken
met meer vers en minder conserven te realiseren. Vanaf 1975
raakte in het topsegment de experimentele “nouvelle cuisine” in
zwang, met verse weinig bewerkte streekproducten, subtiele
smaken en kleine porties.
Jaren ‘80 en ‘90
In de tachtiger jaren werd de variatie aan voeding enorm en
binding aan de eigen eettradities geringer. Onder de erfenis van
alledag vallen loempia’s, saté, pindasaus, kroepoek en nasi- en
bamischijven. Mediterrane keukens wonnen daarna veel terrein
met pizza’s en pasta’s uit Italië, kebab en shoarma uit het
midden oosten, paella en tapas uit Spanje, couscous uit
Marokko en aubergines, courgettes en artisjokken uit meerdere
landen. Daarbij worden in Nederland soms zonder scrupules
nieuwe combinaties bedacht als een pizza shoarma en kapsalon

(patat bedekt met shoarma-achtig geroosterd vlees, gesmolten
Goudse kaas en sla). Tussendoortjes en fastfood werden steeds
gewoner. Vanuit de Angelsaksische wereld kwamen keten
restaurants op. In 2000 telde Nederland zo’n 7000 restaurants.
De Nederlandse keuken van nu
Ondanks alle buitenlandse invloeden kwam in 2009 uit een
enquête naar voren dat Nederlanders qua menu nog steeds een
voorkeur hadden voor “Hollandse pot” en dat de meerderheid
van hen geloofde in het bestaan van een Nederlandse eetcultuur.
Stamppot leidde toen met 73% de top 3 van voorkeursgerechten
uit eigen keuken, gevolgd door snert (41%) en gehaktballen
(18%). Qua Hollandse gerechten die men aan buitenlanders zou
aanbevelen, koos bijna de helft een broodje kroket, met daarna
pannenkoek, erwtensoep, een Hollandse nieuwe en stamppot
boerenkool.
Hollandse pot (traditioneel Nederlands eten) is bepaald geen
haute cuisine, al proberen websites en restaurants er via
chiquere inkleding en presentatie wel iets moois van te maken.
Niet zonder succes, want in de “Alliance gastronomique
Néerlandaise” van nu zijn heel wat Michelinsterren terug te
vinden, al moet daar eerlijkheidshalve aan toe worden gevoegd
dat ook bij deze exquise restaurantbond weinig keukens nog
puur Nederlands zijn. Onder de traditionele burgerij (met 15 à
10% van de bevolking een uitstervend ras) wordt de echte
Hollandse pot wellicht nog het beste in ere gehouden.

RECEPT
Dit keer een ‘moderne’ herfstachtige stamppot, ook lekker vullend zonder iets er bij (vegetarisch). Voor de liefhebbers van vlees,
lekker met rundervink, tartaartje of gegrilde kipfilet. Voldoende voor 4 personen
Knolselderijstamppot met geroosterde pompoen
1,5 kilo zoete aardappelen – 1 grote knolselderij
kleine biologische pompoen – 100 gr geitenkaas
2 (gedroogde) laurierblaadjes – plukje tijm
Groentebouillonblokje – 1 tl paprikapoeder
Optioneel chilivlokken – peper & zout – olijfolie
Verwarm de oven voor op 200 graden. Was de
pompoen goed en snijd in grove stukken. Leg de
stukken op een met bakpapier beklede bakplaat,
besprenkel met olijfolie, leg de blaadjes tijm
eroverheen en breng op smaak met peper & zout.
Rooster de pompoen ongeveer 40-45 min in de oven. Vergeet niet af en toe de pompoen even om te draaien.
Schil de zoete aardappels en de knolselderij en snijd in grove stukken. In een grote pan met water leg je de zoete aardappel,
knolselderij, laurierblaadjes en het bouillonblokje. Breng het geheel aan de kook en laat zo’n 20 min koken. Als je er met een vork
inprikt en je gaat er makkelijk doorheen, dan zijn ze gaar. Haal dan de laurierblaadjes eruit en giet de knolselderij en zoete
aardappel af. Vang een beetje van het kookvocht op en bewaar in een ander bakje.
Ondertussen is de pompoen waarschijnlijk wel klaar. Haal de pompoen uit de oven en pureer de pompoen met een staafmixer,
keukenmachine of blender. Meng de pompoen met de knolselderij en zoete aardappel en stampen maar. Roer er ondertussen de
geitenkaas, 1 el paprikapoeder en een eventueel wat chilivlokken doorheen. Breng op smaak met peper & zout. Is de stamppot wat
droog dan kan je er een beetje van het kookvocht aan toevoegen. Mocht je het nog iets smeuïger willen, dan zou je er nog een
klontje boter aan kunnen toevoegen.
Bron: website www.culturescope.nl
Recept: website www.thelionkitchen.com
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BUURTGENOTEN
Familieberichten
Op 4 juli 2020 is Leonard Sas geboren. Hij is de zoon van Aleksandra Bal en Menno Sas en broertje van Willem en Carl.
Het gezin woont in de Van Beuningenlaan op nummer 30. Proficiat!

Uit

Wij zijn Jos Kok en Marianne Niggebrugge. We hebben jarenlang met veel plezier
gewoond op Van Oldenbarneveltstraat 34. Een mooi huis in een prettige wijk op een
goede locatie. Toch hebben wij besloten de Raadsherenbuurt te gaan verlaten. Een
het
oogpunt
van
aantal dingen
in ons huis was
toe aanprivacy
renovatie. De afweging was renoveren of
verhuizen. Wij gaan verhuizen naar een penthouse in de wijk Poelgeest in
Oegstgeest, bouwjaar 2003 en alles gelijkvloers.

worden de familieberichten
niet

Binnenkort komen Iris en Thibaut wonen op de Fagelstraat nummer 5. Iris komt uit
Roelofarendsveen en werkt als arts-onderzoeker in het LUMC. Voor Thibaut is de
op
de een
website
weergegeven.
verhuizing
soort van thuiskomen.
Hij heeft tot voor zijn studie aan de overkant
van de Fagelstraat gewoond. Nu werkt hij als adviseur water & riolering bij de
gemeente Almere. Een speerpunt van Thibaut is duurzaamheid. Zo was hij de
wijkambassadeur Energie voor onze buurt en hebben hij en Iris ervoor gekozen om
hun nieuwe huis zo veel als mogelijk te verduurzamen door te isoleren, isoleren,
isoleren…

In haar vrije tijd is Iris op rommelmarkten te vinden waar ze speurt naar “leuke ouwe meuk”, of is ze bezig met planten.
Thibaut is vaak op het water te vinden; hij houdt van zeilen maar ook van andere sportieve activiteiten zoals hardlopen,
yoga en klimmen. Ook houden ze allebei van klussen – een hele prestatie na al zoveel weken druk bezig te zijn met de
verbouwing en verduurzaming van hun nieuwe huis.

Van de straat...
In de Oegstgeester Courant lazen we dat aan het einde van schooljaar 2019-2020 Marie-José van Beukering uit de Johan de
Wittstraat na 22 jaar afscheid heeft genomen als kleuterjuf van de Gevers-Deutz-Terweeschool. Ze is met pensioen gegaan.
In het Leids Dagblad van 2 juli stond een artikel van buurtgenoot Ruurd Kok over de oorlogsherinneringen van buurtgenote
Nel Nagel.
Tandarts Kies Precies is verhuisd naar Terweeweg 54 in Oegstgeest.
De eerste Nieuweroord-appartementen zijn inmiddels opgeleverd.
De minicontainers voor papier zijn tussen 24 september en 2 oktober 2020 aan huis
bezorgd. Elke 4 weken worden ze geleegd. De ondergrondse papiercontainers blijven
vooralsnog in gebruik.
Met de app STADSEE kunnen willekeurige
wandelroutes (langs kroegen) worden gemaakt.
Onderweg wordt informatie over geschiedenis en
cultuur op de route gegeven.
De natuur is van slag: een deel van de bomen in de
Van Oldenbarneveltstraat bloeide opnieuw in september en ook zijn in september
bloeiende narcissen gespot.
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BUURTGENOTEN
Concerten in Cultuurhuis De Paulus

Alle concerten zijn van 16.00-17.30 uur. Tickets alleen vooraf te reserveren. Check altijd de
website https://muziekkamer-oegstgeest.org/tickets
Zaterdag 24 oktober Bijzonder concert van de Vereniging Vrienden van het Lied. Sinan Vural,
bariton, Claudia Patacca, sopraan en Jean Baptiste Milon, piano brengen een programma rond Arthur
Honegger:‘Petit Cours de Morale’, Mélodies et Chansons de Honegger.
Zondag 25 oktober Zondagmatinee door Muziekkamer Oegstgeest. Daniël van der Hoeven, piano.
Bach, Rudolf Escher, Prokofjev & Ravel
Zondag 8 november Zondagmatinee door Muziekkamer Oegstgeest. Frank Wakelkamp, cello &
Ursula Dütschler, pianoforte. Beethoven 250, Muziek voor cello en piano II. Cellosonates nr. 2, 3 & 4.
Zondag 15 november Zondagmatinee door Muziekkamer Oegstgeest. Anne Frank, 75 jaar erna.
Actrice, theatermaker en voice-over artiest Ellen van Rossum. De Nederlandse componisten Leo Smit
(1900–1943) en Marius Flothuis (1914–2001). Felicia van den End, fluit en Daan Treur, piano.
Zondag 29 november Zondagmatinee door Muziekkamer Oegstgeest: Xenia Kouzmenko, piano.
Xenia Kouzmenko presenteert haar nieuwste cd: Kerst in Tsjechië.
Zondag 6 december “O lovely Sally Garden.” Violiste Emma Rhebergen, celliste Anna Litvinenko en
pianiste Fem Devos. Met medewerking van Nine van Strien alt.
Zondag 13 december Kerstconcert met barokensemble
ConcertoValiante samen met het gelegenheidskoor o.l.v.
Coen Honig. Solisten: sopraan Marta Loncar, Margriet Wagner,
countertenor Erjan van der Velde, tenor Guido Groenland,
bariton Coen Honig
Zondag 20 december Zondagmatinee door Muziekkamer
Oegstgeest: Lenny Kuhr – Het lied gaat door.

Themapuzzel antwoorden
Horizontaal: 1. Verleden 4. Voltooid 5. Nu 8. Toonder 10. Oegstgeest 15. Teletijdmachine 16. Opa
17. Zemeckis 18. Witt 19. Jugendstil
Verticaal: 2. Evolutie 3. Legende 6. Authentiek 7. Waterlelie 9. Geschiedenis 10. Oldenbarnevelt
11.
Restauratie 12. Klinker 13. Boerderij 14. Memorie

Oproep thema Rust voor de Raadsheer van december 2020
Het thema voor de volgende Raadsheer is Rust. Ook uw bijdrage hiervoor is weer van harte welkom!
Rust in de buurt. Rust na hard werken. Rust voor de natuur. Rust in uw hoofd. Rust roest. Rust zacht. Uitgerust.
Toegerust. Rustig aan dan breekt het lijntje niet. Wat kreten die bij ons opkwamen toen we spraken over dit thema.
Misschien vertelt u liever uw verhaal dan dat u het opschrijft? Neem dan contact op met Anne Sanderink (T3015157) of
Martine de Jonge (T06-48793652).
Stuur uw bijdrage, tekst graag in Word en foto's/illustraties apart als bijlage (jpg), uiterlijk 21 november 2020 naar
redactieraadsheer@hotmail.nl
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Minibuurtgids

»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, 5121213

Kiki Breet

Johan de Wittstraat 9, 0648753187

Anne Sanderink

Eindredactie, V. Oldenbarneveltstr.
40, 301 5157
V. Oldenbarneveltstr. 38, 5145747
Fagelstraat 29, tel. 06-50591271

Hans Rohlof
Marit Timmers

Martine de Jonge-Voskuil Eindredactie, V. Oldenbarneveltstr.
44, 06-48793652
Nico Koek
buurtcolumnist, V.
Oldenbarneveltstr. 31, 5172818
Katja Lubina
Fagelstraat 9, 06-17155852
Nicole van der Linden

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

Opmaak V. Oldenbarneveltstr. 16,
0640428338

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

Roos Toxopeus

Fagelstraat 41, 06-45278844

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

Pippijn Wijnhoven

V. Oldenbarneveltstr. 26, 0612323591

Joep Besselink

Penningmeester, V.
Oldenbarneveltstr. 52, tel. 0651716590

Paulien Retèl

Voorzitter, Fagelstraat 31, tel. 0653426893

Sylke Wieland

Secretaris, Warmonderweg 43, tel.
5131790

Bestuur

www.raadsherenbuurt.com
Karlijn Broekhuizen – webmaster
webmasterraadsherenbuurt@live.nl

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

