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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
Koningsdag
Dinsdag 27 april is het Koningsdag. Het bestuur laat u via Nextdoor, een flyer en de website weten
wat er dit jaar mogelijk is - de traditionele vrijmarkt en buurtborrel op het Rozenpleintje of een
aangepaste viering.

Willem Alexander zeilt in een Regenboog
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
Coming-out Martine de Jonge-Voskuil, foto's Gerben de Jonge
Als cis, hetero-vrouw, is coming-out niet iets waar ik zelf ervaring mee heb. Toch was ik erg geroerd
toen ik op een open dag op het Rijnlands Lyceum een kraampje van de GSA zag, een groep
leerlingen die zich inzetten voor acceptatie van lhbti-jongeren. Ze presenteerden zich met paarse
shirts en snoepjes in regenboogkleuren. Want ik weet nog heel goed hoe spannend het was op de
middelbare school om aan de ene kant bij de groep te willen horen en aan de andere kant je eigen
identiteit te ontwikkelen. Als uitkomen voor wie je bent voor mij al lastig was, hoe moet het dan zijn
als je niet in het meest voorkomende vakje past?
Passend bij het thema hebben we een divers nummer gemaakt en
het thema coming-out ruim ingevuld. In deze tweede lange
lockdownperiode hebben we behoefte om naar buiten te gaan. In
dit nummer delen we fijne routes in de buurt voor iedereen met
wandellust – en wie heeft dat niet in deze tijd? Voor de lezers die
liever mentaal actief zijn en ervan houden om hun hersenen te
kraken om ergens uit te komen, schreef Katja een artikel over
escaperooms.
Natuurlijk besteden we ook aandacht aan coming-out in de
betekenis van uit de kast komen. Omdat we hopen dat iedereen
zich thuis voelt in onze buurt. Onze oud-eindredacteur Janny
vertelt samen met haar partner Marjan hoe moeilijk de coming-out
in hun situatie was. Gelukkig is het een verhaal met een happy
end, als vrouwenstel wonen zij al jaren naar volle tevredenheid in
onze buurt.
Zelf interviewde ik René (14 jaar) over Paarse Vrijdag, een evenement dat op scholen wordt
georganiseerd om steun en solidariteit te creëren voor lhbti-jongeren. Het werd een onverwacht
open en ontroerend gesprek. Hij vertelde van alles over Paarse Vrijdag, maar ook over zijn eigen
coming-out. De dag na zijn coming-out op school was het Paarse Vrijdag. Toen hij de klas
binnenkwam, zag hij dat al zijn klasgenoten paarse kleding droegen, om hem te laten zien dat ze
hem steunden en accepteerden zoals hij is. Hij moest ervan huilen en ik ook een beetje als ik zijn
bijzondere verhaal hoor. Hij eindigt het interview met: “Hoe moeilijk ook, je moet gewoon zijn wie je
bent, anders word je niet gelukkig.”
Het zomernummer van De Raadsheer heeft als thema Overgang, omdat we hopen dat de epidemie
en de maatregelen dan een stuk minder zijn en we weer kunnen overgaan tot een leven met meer
ruimte. Hopelijk kunnen we dan ook het
artikel plaatsen dat Kiki schreef over het
vaccin van Janssen. Dat ligt nog ter
goedkeuring bij hun PR-afdeling, iets wat we
als buurtblaadje niet echt gewend zijn…
We zijn benieuwd naar uw verhalen over een
verandering in uw leven. Een overgang naar
ander werk of een andere school, ouder of
grootouder worden, verhuizen… Wilt u iets
schrijven of door ons geïnterviewd worden?
Dat horen we graag voor 1 juni op
redactieraadsheer@hotmail.nl
We wensen dat u er weer lekker op uit kunt gaan en
dat u kunt zijn wie u bent.
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VAN HET BESTUUR
Zonnige lentedagen! Sylke Wieland
Beste buurtgenoten,
De eerste Raadsheer van 2021 ligt voor u. Het thema is coming-out. Een
interessant onderwerp wat je op verschillende manieren kan benaderen.
Zelf denk ik aan de voorgaande weken waarin onze buurt prachtig wit was en we
massaal naar buiten gingen om te wandelen, sleeën en schaatsen en ook hoe we
een week later alweer zonder jas naar buiten konden en een voorproefje kregen
van de lente. Dat maakt dat ik extra uitkijk naar de komende maanden waarin er
hopelijk een einde komt aan deze lange lockdown. Hoe fijn zou het zijn als we
straks weer gewoon met elkaar de straat op mogen en als we weer op een zonnig
terrasje kunnen zitten!
Verder ben ik ook wel benieuwd hoe het is gegaan met alle zaadjes van de
nieuwjaarswens. Heeft u ze geplant en komen die al uit?
Deze eerste Raadsheer is ook een mooie gelegenheid om terug te kijken naar het
afgelopen jaar waarin zoveel anders was dan anders. Dat gold uiteraard ook voor
de traditionele buurtactiviteiten. Zo werd Koningsdag Woningsdag, was de ALV
voor het eerst digitaal te volgen en werd ook de Raadsherenloop online gehouden.
Op 3 oktober hadden we een alternatieve hutspotmaaltijd en Sint Maarten
veranderde in een ‘lichtjesfeest’.
Helaas kon de nieuwjaarsreceptie niet doorgaan en inmiddels weten we ook dat de
ALV wederom digitaal georganiseerd heeft plaatsgevonden. Hoe het programma
voor Koningsdag dit jaar zal zijn is nu nog niet goed te overzien. Vast staat wel
dat we zullen blijven kijken naar wat er mogelijk is en dat we u op de
gebruikelijke manier via Nextdoor, de website en de flyers op de hoogte zullen
houden van alle aankomende buurtactiviteiten.
Voor nu wens ik u alvast heel veel mooie en zonnige lentedagen. Laten we hopen
dat dat in elk geval uitkomt!
Hartelijke groet namens het bestuur,

Sylke Wieland

Hierbij een detail uit de wijk, een mooie, getrapte overkapping die
uit het muurreliëf doorloopt.
Weet u/ jij waar dit te vinden is in onze buurt?
De oplossing staat achterin dit nummer.
De foto is gemaakt door Kiki Breet.
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BUURTNIEUWS
Kettinginterview Jenke Goudriaan, Warmonderweg. Eigen foto's
Bedankt Maarten, dat je me hebt uitgekozen voor het kettinginterview. Ook ik heb hele goede herinneringen aan onze
gezamenlijke herfstvakanties in Dwingelo met jou, Anja en de kinderen.
Wanneer en waarom ben je in de Raadsherenbuurt komen wonen?
Ik ben hier in april 1985 komen wonen met mijn man Ruud en onze twee dochters Elisa en Irthe. Wij woonden en
werkten allebei in Amsterdam en konden daar geen betaalbaar huis met tuin vinden. Wij hadden al in en buiten
Amsterdam gezocht, o.a. in Amstelveen en Vinkeveen, en bijna een huisruil gedaan met een boerderij ten noorden van
Hoorn, maar uiteindelijk is het ‘terug naar Leiden’ geworden. Toch liever naar een historische en levendige
universiteitsstad, met als voordeel dat het dichterbij mijn oude ouders en schoonmoeder was. Ik kende deze buurt al een
beetje omdat mijn broer en schoonzus er toen woonden en zij tipten mij dat dit huis te koop was. Bovendien was het
uniek gelegen, grenzend aan de Leidse Hout met veel schoolkeuze voor de kinderen. Omdat Ruud na één keer snel
kijken drie weken op reis moest, heb ik de onderhandelingen en de koop alleen geregeld, wat best spannend was omdat
ik een heel scherp bod had gedaan, wat nog lukte ook.
Wat is het mooiste originele detail in je huis?
Het huis was een echt ‘oudemensenhuis’ dus elke vierkante centimeter moest worden aangepakt, wat we in de loop der
jaren dan ook gedaan hebben. Pas onlangs ben ik erachter gekomen dat de architect van dit rijtje van 8 huizen, en ook
van huizen aan de Rijnsburgerweg, Leonardus van der Laan is (1864-1942). Hij had 11 kinderen en drie van de zonen
zijn ook architect geworden (het architectenbureau Van der Laan bestaat nog steeds). Hij heeft ook het grote V&D
gebouw en het Elisabeth Ziekenhuis aan de Hooigracht in Leiden ontworpen. Het toeval wil dat ik in dat ziekenhuis
geboren ben. De huizen aan de Warmonderweg waren de eerste huizen die in de Raadsherenbuurt gebouwd zijn, dat was
in 1923. Als bewijs daarvan heb ik een luchtfoto uit 1923 met onze huizen in aanbouw in een verder totaal lege buurt,
behalve het huis van dahliakwekerij Ballego (gekregen uit het archief van de ‘Vrienden van de Leidse Hout’). De
mooiste originele details in ons huis vind ik de marmeren vloer in de hal en de heerlijke zonnige serre.
Wat is je favoriete buurtactiviteit?
Toen de kinderen nog klein waren was dat de kleedjesverkoop op Koninginnedag op het Rozenpleintje, met de gezellige
sfeer en hapjes en drankjes. Ook de buurt BBQ was altijd heel geslaagd. Nu ben ik, samen met veel andere buurtgenoten,
al heel lang lid van het buurtkoor De Raadsvogels. Dat is heel gezellig en ontspannend (nu helaas niet mogelijk door
corona).
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BUURTNIEUWS
Als de Raadsherenbuurt €50.000 zou krijgen om de buurt te verbeteren of te verfraaien, wat zou jij daarmee
doen?
Ik vind tafeltennis erg leuk en ik zou heel graag twee stevige tafeltennistafels (weersbestendig en hufterproef) neerzetten
met bankjes erbij, zodat het een ontmoetingspunt kan zijn voor jong en oud!
Hoe vier jij het leven?
Ik hou erg van geschiedenis. Sinds ik niet meer werk als fysiotherapeute, ben ik steeds meer in kunst en cultuur gedoken.
Onder andere colleges kunstgeschiedenis gevolgd in Amsterdam en in Leiden, veel Italiaanse lessen gevolgd om in Italië
zelf alles te kunnen begrijpen. In Florence heb ik een cursus restauratie van olieverfschilderijen gevolgd (in het Italiaans)
en toen de smaak van het zelf schilderen te pakken gekregen.
Verder vind ik het heel erg leuk om naar musea en tentoonstellingen te gaan en dan lekker te lezen onderweg in de trein.
In de zomer genieten wij heel erg van het zeilen met ons kajuitjacht, waarmee wij ook naar de Kanaaleilanden, ZuidEngeland en de Oostzee geweest zijn en we tennissen allebei bij TC De Leidse Hout.
Nu in deze coronatijd hebben de activiteiten zich verplaatst naar online activiteiten zoals fitness, bridgen en de
‘Vriendenlezingen’ van het Rijksmuseum en het Mauritshuis. Er is nu meer tijd om te lezen. Ik heb net ‘Het Zoutpad’ en
‘De wilde stilte’ van Raynor Winn gelezen, twee prachtige poëtische boeken over diepe liefde en veerkracht. Natuurlijk
zijn wij, net als iedereen, veel meer gaan wandelen. Onze nieuwste sport is golfen, dat mag nog net van ‘Rutte’.
Wanneer en hoe heb je voor het laatst gebruik gemaakt van wat Leiden aan cultuur te bieden heeft?
We hebben onlangs het Singelpark rondgelopen met de handleiding die daarbij hoort, erg leuk, een aanrader! Zodra het
kan gaan we weer naar musea, bioscoop en theater in Leiden.
Welke krant en nieuwsapps lees je, op welk moment van
de dag en hoe lang doe je daar over?
’s Ochtends kijk ik snel even door de nieuwsapps van de
Volkskrant en de NRC. ’s Avonds lees ik de NRC, die ik
redelijk uitpluis. Verder blader ik de Oegstgeester Courant
en het Leids Nieuwsblad door om een beetje op de hoogte te
blijven van de plaatselijke gebeurtenissen.
Wat komt spontaan bij je op als je het thema van deze
Raadsheer leest?
Bij ‘Coming out’ denk ik aan het opkomen van alle bollen
door de sneeuw heen, dus aan het uitbreken van ’de nieuwe
lente’.
Welke vraag zou je zelf willen stellen?
En wat is je antwoord?
De vraag die ik mij al bijna een jaar stel is: Wordt alles ooit
weer ‘normaal’? Ik hoop natuurlijk van wel, maar ik denk
dat we niet helemaal van het virus afkomen, zodat toch
bepaalde beperkingen zullen blijven gelden. Wat ik zelf
moeilijk vind is de fysieke afstand tot iedereen, met name
ook tot je kinderen en je vrienden, waardoor etentjes,
feestjes en gezellige bezoekjes niet mogelijk zijn. Dit alles
valt natuurlijk in het niet bij de economische misère waar
Nederland in gedompeld is.

Wie mag het volgende kettinginterview vullen en waarom?
Ik heb Gerard Schelvis uitgekozen, dat vond hij erg leuk. We kennen Gerard en Cécile al heel lang. Gerard en Ruud
tennissen met elkaar. Cécile en ik zingen samen in het Raadsvogelskoor en we zitten ook in het bestuur.
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BUURTNIEUWS
Bosbaden in de Leidse Hout Lieke van Boven
Japanse bosbaden winnen terrein in Nederland
‘Avondklok en een maximale groepsgrootte van twee personen maken het extra ingewikkeld om jezelf buiten te
vermaken’, lees ik in mijn ochtendkrant. ‘Want wat kun je in godsnaam doen?’ De schrijfster van het artikel geeft meteen
het antwoord: bosbaden! Even denk ik dat ik het verkeerd lees, er zal bospaden staan. Maar nee, het gaat om een uit
Japan overgewaaide gezondheidstrend ‘die terrein wint in het Westen’. En meteen zie ik ons weer lopen in een
sprookjesachtig bos in Japan, langs een stevig stijgend en dalend pelgrimspad, met nu en dan een vervallen tempeltje
waar je kan uitrusten. We logeren in een ryokan op 1000 meter hoogte, met adembenemend uitzicht op een nevelig dal.
Alleen al de herinnering aan dat bospad en dat uitzicht is rustgevend. Er zijn inmiddels meerdere bosbadaanbieders in
Nederland, lees ik in het artikel, en het gaat om ‘het rustgevende effect van met aandacht naar de natuur kijken’.
Bosbaden blijkt een Japanse gezondheidsinterventie te zijn uit de jaren ’80: ‘Het Japanse Ministerie legde grote parken
aan waar mensen aan de urbane misère konden ontsnappen’. Dat is grappig, veel parken in Nederland zijn om diezelfde
reden aangelegd. Zo ook Volkspark de Leidse Hout, dat officieel werd geopend op 30 juni 1931; we vieren dit jaar het
90-jarig jubileum.
Bosbaden als gezondheidstrend
Er is nogal wat onderzoek gedaan naar de heilzame
werking van bosbaden, bijvoorbeeld op de stemming en
op de bloeddruk. Sommige wetenschappers zetten daar
vraagtekens bij, maar bosbaders laten zich daardoor niet
weerhouden. Bosbaden als gezondheidstrend blijkt
trouwens meer drentelen en stilstaan dan wandelen, met
meditatieve aandacht voor bodem, takjes en blaadjes,
zelfs bomen omhelzen hoort erbij. Dit alles in
combinatie met een soort yoga. Dat lijkt in niets op de
flinke pas waarmee ik mij door de Leidse Hout beweeg.
Behalve als het een paar weken onafgebroken geregend
heeft, dan lijkt wandelen meer op boswaden. Ook in de
sneeuw ging langzaam en aandachtig lopen helemaal
vanzelf, sommige paden en vooral de bruggetjes waren
spekglad. En nu ik erover nadenk herinner ik mij een
paar ervaringen in de Leidse Hout die bosbaden zoals
bedoeld in het artikel dicht benaderen: Tai Chi lessen in
de buitenlucht, een vroege vogelexcursie met yoga na, op mijn rug in een slaapzak in het Openluchttheater genieten van
een uitvoering met vier piano’s van Simon Ten Holts Canto Ostinato, met zicht op de wuivende bomen….
Bosbaden in de Leidse Hout
Ondanks een flink wandeltempo zie ik veel onderweg. In
deze tijd van het jaar valt er ook een en ander te zien,
mits je goed en aandachtig kijkt. De lente is
onmiskenbaar in aantocht en daarmee de coming out van
stinzenplanten. Ik speur de grond af op zoek naar de
eerste sporen. De sneeuwklokjes deden hun naam eer aan
en lieten zich al in groten getale zien voordat de sneeuw
hen weer even bedekte. Maar nu piepen ook
bosanemonen en daslook al boven de bladeren uit. Vorige
week lag er nog sneeuw, voor de komende dagen is een
aangename temperatuur en een zonnetje voorspeld. Dat
zal een coming out van jewelste zijn in de Leidse Hout!
Niet alleen van planten en bomen, maar vooral van
mensen die uit hun winterkleding tevoorschijn komen om
zich behaaglijk te laven aan de geuren, kleuren en
geluiden van het bos.
Bosbaden in de Leidse Hout!
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BUURTNIEUWS
Lokaal kopen in coronatijd, interview met Irma Tems Anne Sanderink
Irma Tems heeft een winkel in de Leidse binnenstad: House of Items. Ze verkoopt duurzame fairtrade cadeau-artikelen. De
winkel is sinds 15 december op last van de rijksoverheid tijdelijk gesloten, als onderdeel van de coronamaatregelen. Sindsdien
is de klandizie fors teruggelopen. En dat geldt voor vele Leidse ondernemers met een winkel of horecagelegenheid. Vandaar
haar pleidooi om lokaal te kopen. Een interview op 28 februari, toen click & collect mogelijk was en ‘winkelen op afspraak’ de
week erna mogelijk zou worden.
Hoe veranderde het leven van winkeliers sinds december?
Niet-essentiële winkels (kledingwinkels, allerlei nonfoodzaken en de horeca) zijn gesloten. De kleine Leidse
ondernemers hebben het lastig, zij vangen de klappen op van
de coronamaatregelen. Veel ondernemers hebben financiële
problemen, met name de kledingwinkeliers omdat zij telkens
bijtijds de kleding voor het volgende jaar moeten inkopen.
Hun leveranciers hebben het ook moeilijk. Het is in de retail
gebruikelijk om langjarige huurcontracten af te sluiten. Vaak
zitten ondernemers daaraan vast. En de winkels voelen doods,
zo zonder klanten. De rek raakt er uit; mensen zijn ongelukkig
onder de situatie en hebben het gevoel het zelf maar te moeten
rooien. 'Click & collect' werkt niet bij winkels die bedoeld zijn
voor passanten en funshoppers. Op 3 maart wordt het
winkelen op afspraak ingevoerd. Dat werkt mogelijk wel als je
producten met een hoge toegevoegde waarde (zoals
bijvoorbeeld fototoestellen) verkoopt. Al met al is de situatie
voor de helft van de winkeliers lastig, schrijnend. En dit speelt
vooral
bij
kleine
ondernemers. De vraag
is ook wat blijvend blijkt
als de maatregelen zijn
afgebouwd. Komen de
steden dan wel weer tot
leven? Lukt het om dan
terug te keren naar de
situatie zoals deze voor
de corona-maatregelen
was?

lasten. Een ander voorbeeld: als je een partner met inkomen
hebt, heb je geen recht op de TOZO. En áls je financiële
compensatie van de overheid krijgt, is deze niet toereikend om
de vaste lasten te dekken. De huren zijn vaak hoger dan het
lastenpercentage dat de overheid hiervoor heeft vastgesteld en
niet alle verhuurders zijn bereid gebleken om de huren van
winkeliers tijdelijk te verlagen. En er zijn meer vaste lasten
dan enkel de huur. Ook is niet de hele omzet meegenomen bij
de vaststelling van de vergoeding. Er zijn binnen de groep
ondernemers zoveel manieren waarop en individuele
verschillen waardoor je financieel nadeel kan ondervinden van
de coronamaatregelen; dat is als overheid ook moeilijk
allemaal te compenseren.
Je vraagt graag aandacht voor Lokaal kopen.
Met welk doel?
Ik was al vroeg een enthousiast gebruiker van webshops. Nu
ik zelf ondernemer ben (eerder werkte ik bij het ministerie van
Economische Zaken) en de coronacrisis meemaak, besef ik
beter hoe belangrijk lokale ondernemingen zijn om de
levendigheid en de sfeer in een een stad overeind te houden.
Leiden heeft de afgelopen jaren steeds meer dagjesmensen en
buitenlandse toeristen getrokken. Die zijn er nu natuurlijk niet
of nauwelijks en dat zal voorlopig ook zo blijven. Men kan de
aankopen van de Leidenaren dus zeer goed gebruiken om het
hoofd boven water te houden.
Wat altijd goed is, ook post-corona, is om niet meteen een
webshop te bezoeken. Koop bewust. Kijk of iets lokaal
verkrijgbaar is. Google eerst of een cadeau, een behangetje of
een boek bij een lokale winkel te krijgen is. Natuurlijk is
online bij een grote webshop bestellen ontzettend makkelijk,
maar voor het behoud van de diversiteit en de levendigheid
van de binnensteden helpt het echt om lokaal te kopen. Ooit
las ik over een campagne 'Just a card'. Die campagne is door
iemand gestart die een galerie had. De galerie liep niet goed en
toen zij ermee stopte zei iedereen dat dat zo jammer was. Ze
dacht bij haarzelf dat dat niet nodig was geweest als iedereen,
inderdaad, een kaartje had gekocht. Het hoeft niet direct een
enorme uitgave te zijn: just a card.

En wat veranderde er
voor jou?
Ikzelf heb gedurende de
eerste
lockdown
allerhande klussen in
m'n huis gedaan. Ik doe
mee met een medisch traject waarbij onderzoek wordt gedaan
naar de invloed van vegan eten op artrose en reuma. Ik heb
een webshop opgezet en ga hiervoor een korte cursus volgen,
met als doel om m'n online verkoop te verbeteren. Op dit
moment levert de webshop me 10 tot 15% van de
gebruikelijke omzet. De bestellingen bezorg ik vaak op de Hoe kan ik het aanbod van lokale ondernemers vinden?
fiets aan huis. Ik wandel en fiets meer tegenwoordig.
Het Centrummanagement Leiden heeft de website
https://leidenshopping.com/webwinkels. Dit is een overzicht
Hoe komt het dat de Tegemoetkoming Vaste Lasten en
van alle winkels waar je ook online kunt bestellen. En er is
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig
www.visitleiden.nl. Ook is er een Facebookgroep 'Lokale
Ondernemers de financiële schade onvoldoende dekken?
ondernemers omgeving Leiden', waar je actuele informatie
De overheid biedt wel compensatie: voor het wegvallen van over met name last-minute maaltijden kunt krijgen. Tip is 'De
inkomsten (TOZO) en als tegemoetkoming voor de vaste Leidsche Gastronomie Thuis'; Een kookboek dat de
lasten (TVL) maar deze is voor veel ondernemers niet van restaurants in Leiden gezamenlijk hebben uitgegeven. De
toepassing. Als bijvoorbeeld je winkel te kort geleden is opbrengst wordt onder hen verdeeld (bestel via
gestart, dan is er geen recht op de vergoeding voor vaste www.horecakookboek.nl).
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BUURTNIEUWS
Gezocht: Herenboeren in het Groene Hart Maaike Vinkenburg
Elke week genieten van verse groenten van het seizoen, lekker fruit, eitjes en voor wie wil ook vlees. Alles komt van een
eigen boerderij in de buurt. De herenboeren zijn samen eigenaars en afnemers. Zij bepalen dan ook wat de boer ieder
seizoen verbouwt. Herenboeren doen een eenmalige inleg, betalen voor wat ze afnemen en helpen als het uitkomt ook
mee op de boerderij. Het hele idee is mooi uitgelegd in een filmpje op Vimeo: Animatie Herenboeren.
Herenboeren: samen duurzaam voedsel produceren
Op zeven plekken in Nederland zijn al
Herenboerderijen. Elke boerderij heeft ongeveer 20
hectare grond waar een boer een zeer divers
boerenbedrijf runt. Er lopen koeien, varkens en kippen,
er is een boomgaard en er zijn akkers met 50 tot 60
wisselende soorten groenten. Per boerderij zijn 200
huishoudens als Herenboer aangesloten, als lid van een
coöperatie.
De
landelijke
koepelorganisatie
Herenboeren Nederland staat garant voor kennis,
duurzaamheid en publiciteit, zie www.herenboeren.nl.
De Herenboerderij is een plaats waar mensen hun
voedsel zien groeien, met hun boer spreken en als ze dat
willen kunnen meehelpen. Wekelijks is een
voedselpakket beschikbaar voor ongeveer € 10 per
persoon. In praktijk voorziet het pakket in 60% van de
voedingsboodschappen. Ook is er veel onderling contact tussen Herenboeren. Recepten worden uitgewisseld, er worden
inspirerende workshops en lezingen verzorgd, leuke kinderactiviteiten georganiseerd en rondleidingen gegeven.
Er is een nieuwe Herenboerderij bij Leiden gestart
En na een aantal jaren voorbereiding is het zover: we hebben een eerste locatie gevonden ten zuiden van Leimuiden waar
we nu een Herenboerderij opzetten! En inmiddels hebben zich meer dan 200 leden ingeschreven en zijn we gestart met
de coöperatie. Er is ruimte voor meer Herenboerderijen nabij Leiden, dus we blijven doorzoeken naar nieuw locaties.
“Wij zoeken mensen in Leiden en omgeving die de regie over hun eigen eten wensen én samen bij voedselproductie
betrokken willen zijn,” zegt Lian Tan, een van de initiatiefneemsters. We hopen met dit bericht jullie interesse te hebben
gewekt zodat Herenboer worden je wel iets lijkt. Neem gerust contact op met Lian, groenehart@herenboeren.nl of kijk
op de website voor de eerstvolgende informatiesessies over de nieuwe locatie: www.herenboerengroenehart.nl
Naschrift van de redactie: Als meerdere
buurtbewoners zich aansluiten bij dit
initiatief dan is het fijn om dit van
elkaar te weten.
Wellicht is er dan zelfs een bezorgdienst
mogelijk van en voor deelnemers uit de
buurt.
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Nationale Tuinvogeltelling 2021 ongekend populair Nicole van der Linden
Drie dagen lang, van vrijdag 29 tot en met zondag 31 januari, was Nederland in de ban van de Nationale
Tuinvogeltelling. Ik heb zelf tijdens mijn telhalfuurtje slechts 2 merels en 1 koolmees geteld, maar met mij telden dit
weekend bijna 200.000 deelnemers in totaal 2.759.139 vogels! Mede vanwege de beperkte uitgaansmogelijkheden in
verband met corona werd het 'vogeltellen' massaal aangegrepen om, met het gezin, iets leuks te doen.
Ook in onze eigen wijk werd er weer lustig geteld en blijkt de koolmees verreweg het meest aanwezig in onze tuinen.
Anne Sanderink vroeg zich vorig jaar naar aanleiding van de uitslag af waarom de huismus in onze buurt nauwelijks
voor lijkt te komen, terwijl onze buurt voldoet aan alle voorwaarden waar dit vogeltje zich prettig bij voelt. Ik heb het
antwoord niet, maar ook dit jaar geen huismus in de lokale top 10, terwijl deze landelijk wel weer op 1 staat.
Gericht voer aanbieden
Wat ook opvalt is dat er geen gaaien in de Top 10 staan, terwijl ik die toch regelmatig zie
en hoor. Ze zijn wel heel schuw en worden daarom wellicht minder goed dicht bij huis
'gespot'. Voer aanbieden helpt natuurlijk, gaaien (en eksters) zijn bijvoorbeeld dol op
pelpinda's. Maar houd er rekening mee dat er dan ook bezoek komt van kauwtjes en
halsbandparkieten, want die lusten ook graag pinda's! Ik had sinds begin december een
krans met verschillende soorten voer hangen, dat trok heel wat verschillende snoepers
aan. Maar de laatste tijd werd de krans niet meer bezocht. Toen ik eens poolshoogte ging
nemen begreep ik waarom. Het voer was, waarschijnlijk door vocht, gaan schimmelen.
Dan is het natuurlijk niet meer aantrekkelijk voor onze gevederde vriendjes. Bied dus
regelmatig vers voer aan als u vogels wilt blijven lokken.
Verschillende vogels hebben ook verschillende eetgewoonten. Zo scharrelen merels graag
op de grond en houden ze van appeltjes, maar voor een restje rijst of broodkorstjes zijn ze ook wel te porren. Vinkjes en
grasmussen vindt u eveneens op de grond, pikkend naar beestjes, zaadjes en broodkruimels, in tegenstelling tot
boomklevers en boomkruipers die op zoek zijn naar insecten in (dood) hout. Die laatste twee heb ik overigens nog niet in
de tuin gezien, wel in de Leidse Hout natuurlijk. Een iets zeldzamere gast hebben we soms wel in de tuin, namelijk een
staartmees. Meestal is het er eentje en verstopt hij zich tussen de koolmezen en pimpelmezen. Net als het roodborstje
vliegen de meesjes continu de tuin in en uit, even rustig blijven zitten is er niet bij.
Van volop voer naar schaarste
En toen werd het eventjes winter en was de grond bedekt door een dikke laag bevroren sneeuw.
Ineens werd het een stuk moeilijker voor de vogels om hun kostje bij elkaar te scharrelen. Tegen
alle voedingsadviezen in ging er van alles de tuin in. Brood (te zout), nasi (te pittig) en half
gistende druiven (zouden ze daar dronken van zijn geworden?), het ging allemaal schoon op.
Behalve die beschimmelde zaadjes van de krans, die lieten ze toch links liggen.
Vroege vogels
Vooral in het voorjaar en het begin van de zomer zingen de vogels ons 's ochtends wakker. Zodra
het licht wordt begint het vogelconcert. Krijgt u dit in de slaapkamer niet mee? Ga dan ook eens
vroeg uit de veren en wandel een stukje naar de Leidse Hout of een ander stukje groen in de buurt
(zie het artikel over wandelen in de buurt) om dit vogelconcert te ervaren. Later op de ochtend neemt het af en pas bij
schemering laat een deel van de vogels zich weer horen. Nog even een liedje voor het slapen gaan voor het in de korte
zomernacht een paar uurtjes stil is. Nou ja, stil. Als u geluk heeft hoort u een uil die even een uitstapje naar onze buurt
maakt. Ook kunt u 's nachts water- en weidevogels als smienten en scholeksters horen. Die maken een wat piepend,
snerpend geluid als ze overvliegen. En het roodborstje geeft in zijn slaap nog regelmatig even een schril piepje, als om te
laten horen dat hij er nog is. Denkt u iets te horen 'roepen'? Dat zou een fazant of een pauw kunnen zijn.
Helemaal stil is het dus eigenlijk nooit.
Cursus Tuinvogels in Nederland
Wilt u meer weten over vogels die u in uw tuin of in de buurt kunt tegenkomen? De Vogelbescherming heeft een gratis
online cursus Tuinvogels in Nederland waarbij Camilla Dreef en Nico de Haan u in 10 lessen meenemen in de wereld
van de tuinvogels. Net als bij het vogels tellen bent u dan lekker binnen bezig met buiten. Gaat u liever echt naar buiten
om te 'vogelen'? Dan heeft de Vogelbescherming ook genoeg te bieden om u nog beter op weg te helpen. U hoeft geen lid
te worden om de digitale nieuwsbrief te ontvangen. Kijk voor meer informatie, voor veel meer weetjes over vogels en
tips om nog meer van vogels te genieten op www.vogelbescherming.nl
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THEMA – COMING-OUT
Wetenswaardigheden lhbtiq+ en coming-out Kiki Breet
Sinds 1973 wordt homoseksualiteit in
Nederland niet meer bestempeld als een
mentale ziekte. Als gevolg daarvan
konden homo’s vanaf 1974 tot het leger
toetreden.

LHBTIQ+ staat voor
Lesbisch
Homoseksueel
Biseksueel
Transgender
Intersekse
Queer
De + staat voor het feit dat
deze groep nog meer mensen
vertegenwoordigt, waaronder
het meest genoemd
panseksueel, cisgender
•
en a-seksueel.

De Mensenrechtentulp 2020 ging naar
een Armeense transgender, Lilit
Martirosyan voor ‘aanhoudend
leiderschap in het eisen van aandacht en
respect voor transgenderpersonen en
sekswerkers in Armenië. Aan deze
Nederlandse prijs van het ministerie van
Buitenlandse zaken is 100.000 euro
verbonden.
•

Leiden heeft een gaybrapad.
•

Deze ligt (of lag, want de kleuren zijn erg

•

vervaagd) op de 2e Binnenvestgracht.

•

Vijf studenten werden een jaar na aanleg

•

aangehouden voor het overschilderen van het
pad en het brengen van de Hitlergroet

•

terwijl ze dat deden.

•
Uit de kast komen middels en op social media groeit explosief. In 2015 was er een groei van 300%
ten opzichte van het jaar ervoor. Youtube wordt het meest gebruikt hiervoor. Op Facebook en Twitter
vinden de meeste discussies rondom dit item plaats. Instagram is het minst populair. Op Facebook
komen de meeste mensen uit de kast door hun relatiestatus aan te passen. Facebook heeft sinds
enige tijd de optie ‘in een
geregistreerd partnerschap’.

11 oktober is 'Coming Out Dag'

Sinds 2001 kunnen
Nederlandse koppels van
hetzelfde geslacht
Nederlandse kinderen
adopteren. Sinds 2007
kunnen ze buitenlandse
kinderen adopteren, maar
er is slechts een handvol
landen dat adoptie door
stellen van hetzelfde
geslacht toestaat.
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Amnesty en acties rond lhbti - interview met Marianne Reijnhoudt Hans Rohlof
Om meer te weten te komen over de relatie tussen Amnesty en acties rond lhbti gingen we te rade bij onze buurtgenoot
Marianne Reijnhoudt (73), die al lang actief is in deze organisatie. Daarnaast was Marianne trainer en
organisatieadviseur en daarvoor docent maatschappijleer.
Niet mee naar het COC
Over haar ervaringen als docent kan ze ook het nodige
vertellen. Dat was in de tachtiger en negentiger jaren.
“Homoseksualiteit was vroeger een zeer gevoelig
onderwerp, zeker in een katholieke school als het
Bonaventura College in Leiden waar ik werkte. In het
kader van maatschappij-verkenning gingen we elk jaar met
de bovenbouw-leerlingen op excursie naar het COC in
Leiden, op de Langegracht. Maar in die tijd kregen we als
school nog diverse briefjes van ouders die vonden dat hun
kinderen niet mee konden op die excursie. Het was juist
belangrijk om contact met het COC te maken omdat er
kinderen waren die op school harde uitspraken hadden als:
‘alle homo’s aan het gas’. We hebben ook een toneelstuk
gemaakt in die tijd waarin het onderwerp van coming-out
aan de orde kwam. Dat stuk mocht aanvankelijk niet
opgevoerd worden, maar na protest van ons wel op één
afdeling. Het mooie waas dat het ook leidde tot enkele
echte coming-outs, van leerlingen en leraren. Coming-out
gaat helaas nog steeds niet zonder problemen. Nederland
telt momenteel naar schatting zo'n 1000 tot 2000 dak- en
thuisloze lhbti-jongeren.”

Een voorbeeld is de
dialoog die verbonden is
aan een tentoonstelling
over kolonialisme in het
Van Abbemuseum.
Gelukkig
groeit
in
Nederland de belangstelling daarvoor.
Op 10 december 2020, op
de
dag
van
de
mensenrechten,
hebben
we ook in de buurt vanuit
Amnesty weer brieven geschreven naar personen die
vervolgd worden in bepaalde landen. En dat heeft een
geweldig resultaat opgeleverd, want we schreven met
elkaar 170 brieven aan regeringen en 168 kaarten aan de
mensen zelf. We hebben ook brieven geschreven naar
Melike Balkan en Özgür Gür, die in Turkije vervolgd
worden vanwege hun activisme voor de lhbtigemeenschap daar. Maarten Wolterink heeft daar een
krachtige cartoon over gemaakt. Leuk feit is dat Maartens
grootouders hier in de Fagelstraat woonden, hij kent onze
buurt goed.

Onze buurt in actie
“In de tijd van Amnesty, dat zich ook bezig houdt met de
rechten van lhbti (zie kader), was ik moderator en trainer
van mensenrechtendialogen. Onlangs ben ik daarmee
gestopt.

Mag ik ook nog wat kwijt over de Mensenrechten
Kunstroute die we dit jaar in Leiden gaan organiseren?
Dan is het mogelijk om een wandeling langs historische
gebouwen in de stad te maken en een drietal kunstwerken
te bekijken, die een bepaald aspect van mensenrechten
uitbeelden. Meer informatie hierover zal op de Amnestywebsite te vinden zijn.”

Een mensenrechtendialoog kent 4 thema’s: 1. Racisme en
discriminatie, 2. Vluchtelingen en migranten, 3. Veiligheid
en mensenrechten of 4. Mensenrechten en lhbti.

Amnesty International – Rechten en mensenrechten van lhbti-ers
Wat is het probleem?
Er zijn 193 landen in de wereld lid van de Verenigde Naties. Dat zijn nagenoeg alle landen ter
wereld.
• In 72 landen is homoseksualiteit strafbaar.
• In 46 landen geldt dat ook voor vrouwen.
• In tenminste 7 landen kun je zelfs ter dood veroordeeld worden.
• In slechts 9 landen zijn lhbti-rechten opgenomen in de grondwet.
• In 26 landen is het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht erkend.
Lhbti -rechten zijn mensenrechten. Wetten en verklaringen hierover, zoals de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens en de Nederlandse Grondwet, zijn op de website van Amnesty te
vinden.

Informatie over lhbti in Leiden
COC Leiden. www.cocleiden.nl telefoon 020-6234569
Telefonisch spreekuur donderdag 20.00-21.00: 06-82296683
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Coming-out Marjan Bults en Janny van Nieuwkoop
Er voor uitkomen. Dat je houdt van iemand van hetzelfde geslacht. Dat deden wij in 1986. De redactie heeft ons gevraagd of
we daarover willen praten in de Raadsheer. En ook daar hebben we ja tegen gezegd. Omdat we willen vertellen dat onze
relatie minstens net zo mooi is als die van heteroparen. Omdat het erover gaat dat je houdt van iemand die bij je hoort en met
wie je voor de rest van je leven samen wilt blijven.
Hoe kwamen wij elkaar tegen?
Dat is het gevolg van het feit, dat onze broers, allebei jurist,
samen kwamen te werken in het Provinciehuis in Den Haag en
vanaf dat moment elkaars beste vriend zijn. In 1984 zijn Janny’s
broer en Marjans zus met elkaar getrouwd en zagen wij elkaar
voor het eerst. In die zomer ging Janny met de familie Bults mee
op vakantie naar Oostenrijk. Marjan was daar met haar man. Er
was direct een klik tussen ons, over muziek natuurlijk, en ook een
soort vanzelfsprekendheid. In 1986 dezelfde formule, behalve dat
toen de man van Marjan thuis bleef om op de beide kleine
kinderen te passen.
Wat is onze voorgeschiedenis?
Marjan werd in 1948 geboren in Hengelo, Overijssel, in een
katholiek gezin met vier kinderen. Na het gymnasium α studeerde
ze aan het conservatorium in Utrecht piano en schoolmuziek. Ze
speelde met haar broer en twee zussen in het befaamde ensemble Il Flauto Dolce onder leiding van Kitty Holtrop, waarmee
belangrijke prijzen werden gewonnen in onder andere Wenen, Ahaus en Vaison la Romaine. Ze zong in het kamerkoor Capella
Caluna en werkte als docent piano en theoretische vakken in Hengelo, Leiden (Da Vinci College) en Apeldoorn. In 1974
trouwde ze. Uit dat huwelijk werden twee dochters geboren: Lotte en Heleen.
Janny zag in 1945 het levenslicht in de gereformeerde pastorie van Ulrum, Groningen. Haar vader stond daarna in Amsterdam
Centrum, in Scheveningen en in Rotterdam Delfshaven. Janny volgde na het gymnasium β in Den Haag de opleiding tot
medisch analiste en werkte achtereenvolgens op de laboratoria van het Westeinde Ziekenhuis, het Nebo Ziekenhuis en het
Academisch Ziekenhuis/ LUMC Leiden. Met als specialisatie het bloed in al zijn facetten: morfologie, bloedtransfusie, afweer
en beenmerg- en stamceltransplantatie. Ze zong in de oratoriumvereniging Ex Animo, het Toonkunstkoor Leiden, het
Leiderdorps Kamerkoor en het Residentie Bachkoor.
Wisten wij dat we ‘zo’ waren?
Marjan heeft altijd al geweten dat ze een gevoel voor vrouwen had. Maar het was nu eenmaal de norm om met een man te
gaan, te trouwen en een gezin te stichten. En als oudste thuis voldeed ze keurig aan die norm. Janny was zich niet bewust van
‘haar geaardheid’. Sterker nog, toen er geroddeld werd op een van de koren en een goede vriendin haar dat vertelde, was ze
daar oprecht onthutst en boos over.
En toen?
Sloeg de vonk over op de laatste dag van de vakantie in Oostenrijk. En waren we allebei kotsmisselijk, wetend dat deze relatie
niet kon, nu niet en misschien wel nooit. We konden er met niemand over praten. In de familiekring uiteraard niet. Getrouwd,
kindjes. Je vader dominee. Door een niet goed verborgen brief kwam Marjans man er al snel achter. Ellende daar. Eenzaamheid
hier. Met moeite toestemming om elkaar eens per drie maanden te ontmoeten. Geheime afspraakjes. Krankzinnige
familieverjaardagen. De jaren, die eigenlijk de mooiste van je leven zouden
moeten zijn, waren tegelijkertijd verschrikkelijk. Het gemis, het geheim, de
wetenschap dat we geliefde mensen met ons verhaal veel pijn zouden doen. In
de meer dan drie jaar na onze coming out zijn we elk jaar precies een week met
elkaar op vakantie geweest. Waarvan elke dag een feest was, maar ook weer
meer in het teken stond van het onvermijdelijk naderende afscheid. En de
andere 51 weken schreven we elkaar elke dag meestal lange brieven, soms in
de haast alleen maar een -uiteraard heel toepasselijke- kaart. Vorig jaar, tijdens
de eerste maanden van de lockdown, hebben we ze alle bijna 1500, zes
koffertjes vol, herlezen en daarna door de papierversnipperaar gehaald.
Dat kon toch niet zo blijven?
Nee. Janny kreeg in 1989 van ellende de ziekte van Pfeiffer. Na die zomervakantie samen ging de kogel door de kerk. We
gingen allebei op dezelfde dag ‘het’ vertellen bij onze ouders (Marjans vader was inmiddels overleden). Dat sloeg in als een
bom. Oma Bults zag haar droom van een keurig gezinnetje en kleinkinderen in duigen vallen. Ouders Van Nieuwkoop zagen

14

THEMA – COMING-OUT
weliswaar het geluk van hun dochter, maar konden het vanuit hun overtuiging niet goed vinden. Janny’s zus en zwager hebben
jarenlang geen contact willen hebben en meden zelfs het jaarlijkse familiediner ter ere van de trouwdag van hun ouders. Daar
stonden Janny’s ouders heel weloverwogen boven, Marjan werd liefdevol door hen ontvangen. En Janny bleef welkom bij de
familie Bults, niet meer alleen als de zus van hun schoonzoon/ zwager, maar nu ook als de partner van hun dochter/ zus.
En de omgeving?
Die was als een warme deken. Sommige vrienden waren, heel begrijpelijk, beledigd, dat het hun niet eerder verteld was,
anderen waren best verdrietig over wat er kapot was gegaan, maar iedereen was blij voor ons. Op de dag dat Marjan in de
Merenwijk bij Janny kwam wonen, waren er bloemen. En was daar ook al een week Marjan's hond, de Drentse Patrijs Floris
van 9 jaar, die al ‘te koop’ was gezet in Apeldoorn, maar door de goede raad van ons beste vriendinnenstel, een pianoduo, toch
mee is gegaan naar Leiden. Hij heeft nog een aantal gelukkige jaren bij ons gehad. Want wij hielden niet alleen van elkaar,
maar ook allebei van honden. En nog!
Hoe ging het verder?
Vanaf november 1989 woonden we in de Merenwijk. Janny had, ondanks haar Pfeiffer, een kinderkamer gebouwd met een
stapelbed. Lotte en Heleen vochten er om de week in het weekend om wie er nu boven mocht slapen. Regelmatig kwam ons
aller nichtje, dochter van broer en zus, bij ons logeren. Marjan bleef werken bij de muziekschool in Apeldoorn. Op
woensdagmorgen weg, vrijdagavond laat terug. Dan moesten we weer een beetje aan elkaar wennen. Dat bleef zo tot aan haar
pensioen in 2008. We gingen naar de notaris voor een samenlevingscontract. Janny liet op die dag trouwbonbons serveren op
de afdeling, maar moest later wel vechten voor de verlofdag die in de CAO stond, maar nergens bekend was. Zo kreeg Marjan
geen vrij toen Janny’s moeder overleden was. Dat ging voor ‘gewoon getrouwde’ paren een stuk makkelijker.
Hoe gingen Marjans kinderen ermee om?
Toen ze nog klein waren, 7 en 4 toen we gingen samenwonen, accepteerden ze alles als heel gewoon. Handje geven bij het
oversteken, laten wassen in het grote bad, bed verschonen na een partij overgeven, ’s nachts opgenomen worden voor een plas
en dan direct doorslapen, op schoot zitten, hutten bouwen, een expositie geven op de slaapkamer, het maakte hun niet uit. We
waren Mamma en Jans en dat zijn we nog steeds. Lotte had er eerst wat meer moeite mee om het aan haar eigen omgeving te
zeggen, maar dat is al lang voorbij. En toen we bij Heleen op haar werk kwamen kijken, riep ze vol trots “Dit zijn mijn
moeders”. Maar ze huilde ook ooit: “Ik wou zo graag dat alles gewoon was.” We zijn hen allebei heel dankbaar voor de manier
waarop ze deze toch niet geringe verandering in hun leven hebben verwerkt en er mee omgaan.
En nu?
Het huis in de Merenwijk was niet berekend op bewoning door vier personen en de ruimte werd ook een beetje krap doordat er
een piano en een spinet kwamen bij het al aanwezige elektronische orgel. Dus toen de kans zich voordeed, kochten we zomer
1991 hals over kop het huis van Emmy en Boukje. Ja, ook een damesstel. Maar dat lag heel anders en is hier ook niet aan de
orde. In januari 1992 verhuisden we naar de Raadsherenbuurt. Daar kregen Lotte en Heleen allebei een eigen slaapkamer op
zolder. Zij beschouwen die nu nog steeds als hun kamer en zo noemen wij die ook altijd nog. En Marjan kon nu een
pianokamer inrichten waar ze les kon geven en haar enorme collectie bladmuziek een plaats geven.
Met de buren was het van meet af aan geweldig. Buurvrouw Gera Jansma heeft meerdere malen op de kindjes gepast als wij
naar een concert moesten, actief of passief. Marjan gaf thuis pianoles aan een heleboel jongeren uit de buurt, Janny zat lang in
de redactie van de Raadsheer. Zodoende kennen we veel buurtgenoten. En hebben het met iedereen heel goed. Nooit ook maar
enig onvertogen woord over onze vorm van samenleven gehoord. Met de familie is het allemaal goed, gebleven of gekomen.
Met het familie-echtpaar hebben we vanaf 1996 met z’n
vieren een klein vrijstaand huis in Delden waar we om
beurten heel erg graag verblijven. Janny spreekt intussen
Twents en Marjan Leids.
De toekomst?
Genieten van de kleinkinderen. Kleindochter Ise van dik 6 en
kleinzoon Bob van bijna een half jaar. Wat een ervaring is
dat, niet te geloven! Ise heeft twee opa’s en vier oma’s. Wij
heetten Omajan en Ajje Oma (andere op z’n kleinkinds) en
dat houden we er graag in. En we hopen in ons huis in deze
heerlijke buurt nog heel lang te mogen en kunnen wonen.
Gewoon samen, gewoon zoals alle andere echtparen. Met al
die fijne buurtgenoten die ons zo vanzelfsprekend hebben
geaccepteerd zoals we zijn. We vergeten soms bijna zelf dat
we toch wel anders zijn. Behalve als ons weer eens gevraagd
wordt of we zussen zijn. Dan moeten we ontzettend lachen.
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Paarse Vrijdag Martine de Jonge
Paarse Vrijdag is een dag waarop honderdduizenden scholieren en studenten iets paars dragen om te laten zien dat iedereen
zichzelf mag zijn. Dat het niet uitmaakt wie je bent of op wie je verliefd wordt. Het is een ode aan diversiteit.
In ons land werd de eerste Paarse Vrijdag georganiseerd in
2010, op initiatief van Nazmul Zaman. Hij wilde op zijn
school seksuele- en genderdiversiteit zichtbaar maken op een
positieve manier en steun bieden aan lhbti-jongeren. Deze
tweede vrijdag in december wordt nu georganiseerd door de
GSA’s. GSA staat voor Gender and Sexuality Alliance. Een
GSA is een groep leerlingen en docenten op een school die
hun solidariteit voor genderdiversiteit en seksuele oriëntaties
wil uitspreken. De GSA’s vormen een netwerk en krijgen steun
van COC Nederland.
Paarse Vrijdag is dé grote actiedag van de GSA. Naast het
dragen van paarse kleding vinden er allerlei ludieke acties
plaats, worden er paarse polsbandjes uitgedeeld en
promotiefilmpjes vertoond. De kleur paars komt uit de
regenboogvlag. Paarse Vrijdag is sinds de eerste editie in 2010
flink gegroeid. Ieder jaar doen er weer meer scholen aan mee.
Natuurlijk doen ook de middelbare scholen in onze buurt mee

en inmiddels ook de basisscholen.
Paarse Vrijdag is van levensbelang
Paarse Vrijdag wordt georganiseerd omdat scholen vaak nog
geen veilige plek voor lhbti-jongeren zijn. De helft van alle
middelbare scholieren heeft moeite met openlijke uitingen van
homoseksualiteit. Lhbti-jongeren vinden school minder leuk,
ze spijbelen vaker, ze vinden de onderlinge sfeer in de klas en
hun eigen positie hierin minder goed, ze hebben een minder
goede band met hun docenten en 51% van hen die uit de kast
zijn, is het afgelopen jaar gepest of heeft te maken gehad met
negatieve reacties rondom hun geaardheid.
Ook in Nederland is suïcide onder lhbti-jongeren een
probleem. Het aantal lhbti-jongeren dat weleens een
zelfmoordpoging heeft gedaan, ligt bijna vijfmaal hoger dan
onder heterojongeren. Er is een wetenschappelijk aangetoond
verband tussen pesten en hoge suïcidecijfers onder lhbtijongeren.

Enorm positieve effecten
Uit onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van een GSA een enorm positief effect heeft op het welzijn van lhbt-leerlingen.
In 2018 heeft het GSA netwerk met meer dan duizend lhbt-leerlingen gesproken over seksuele en genderdiversiteit op hun
school. De belangrijkste conclusies:
• Op scholen met een GSA voelen lhbt-leerlingen zich meer thuis (70% voelt zich thuis, op scholen zonder GSA is
dat 48%)
• Op een school met een GSA voelen lhbt-leerlingen zich vaker geaccepteerd (60 % versus 42%)
• Lhbt-leerlingen op een school met een GSA spijbelen minder (16% versus 26%).
De informatie is deels afkomstig van www.gsanetwerk.nl Op deze website is nog veel meer interessante informatie te
vinden.
“Op Paarse Vrijdag hadden al mijn klasgenoten iets paars aan”
René van Koppen (14) en Arwen Smink (17) reageren beiden enthousiast op mijn verzoek om ze te interviewen voor De
Raadsheer. Ze zijn blij met de aandacht voor dit onderwerp. Als leiders van de GSA op het Rijnlands Lyceum, is het creëren
van meer begrip juist één van hun speerpunten.
Eerst spreek ik René, die heel open vertelt over Paarse Vrijdag en de GSA, maar ook over zijn eigen coming out. René zit in 3
gymnasium, op het tweetalig onderwijs, vandaar de Engelse termen die hij gebruikt.
Wat doen jullie als GSA?
‘Als de scholen open zijn, organiseren wij iedere twee weken een meeting. Dat is altijd heel gezellig. We praten met elkaar,
proberen er voor elkaar te zijn en geven elkaar tips. We willen een safe space zijn voor alle leerlingen. En we organiseren elk
jaar drie belangrijke dagen op school.’
Welke dagen organiseren jullie?
‘Paarse Vrijdag is dé grote dag. Dat is een echte feestdag, een soort festival, met slingers, ballonnen en overal muziek. We
hebben taart en doen quizzen over lhbti-termen. In oktober vieren we National Coming Out day. Dat is wat kleinschaliger,
maar ook bedoeld om meer awareness te creëren voor lhbti. We hebben dit jaar een bakesale gedaan; we hebben cupcakes
verkocht en de opbrengst gebruiken we dan weer om leuke dingen te doen op Paarse Vrijdag. Verder hebben we een
klassenronde gedaan om te vertellen over wat wij doen als GSA en wat lhbti is. De derde dag die we organiseren is Trans Day
of Visibility, dat gaat over transpersonen en hun verhalen. Zodat mensen er vanaf weten en ze accepteren in hoe ze zijn.’
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Ervaarde je een drempel om naar de GSA te gaan?
‘Ja, in de brugklas was ik er nog niet klaar voor. Want mensen gaan dan toch aan je vragen: Waarom ga je naar de GSA, ben jij
zelf homo? Ik weet niet wat jij van mij weet, maar ik ben een transjongen. Ik ben vanaf de eerste hier naar school gegaan als
jongen, zonder dat mensen wisten dat ik als meisje geboren ben. Ik wilde dat mensen mij als jongen zouden zien. De dag voor
Paarse vrijdag ben ik in mijn klas uit de kast gekomen, dat gaf toch een gevoel van vrijheid.’
Vind je dat niet te privé om met ons te delen?
‘Nee, het is best een mooi verhaal. Ik had dit jaar gesolliciteerd om model te zijn voor de Paarse Vrijdag posters, dus overal in
Nederland was mijn gezicht rond geplakt in scholen. Dus daarom ben ik op school uit de kast gekomen en dat lag bij mij toch
gevoelig. Op Paarse Vrijdag zag ik dat al mijn klasgenoten in paarse kleding naar school gekomen waren. Toen stond ik te
huilen, omdat ik het zo fijn vond dat ze mij accepteerden. Ik was blij dat ik me niet hoefde te verschuilen. Iedereen in mijn
leven is trouwens zo accepterend geweest.’
Er zijn zeker niet zoveel transmensen op je school?
‘Een stuk of 5. Dus dat is nog wat moeilijker om steun
te vinden. Ik heb wel een vriend van de GSA, die nonbinair* is. Met hem kan ik over allerlei dingen praten.
Het is heel fijn als je dat van jezelf herkent, dat geeft
een ander soort band.’
Voelt de GSA als steun?
‘Bij elke meeting van de GSA voelt het als een soort
familie, omdat iedereen er voor elkaar is. Het is fijn om
te weten dat je niet alleen bent. Daarom zit ik ook bij de
GSA, ik wil er echt voor zorgen dat onze school voor
iedereen een plek is waar je jezelf kunt zijn. Zonder
GSA zou ik me veel minder geaccepteerd voelen. Dat
iedereen er zo normaal mee omgaat, draagt bij aan mijn
levenskwaliteit – ik voel me zoveel blijer. Door die
awareness wordt het steeds normaler.’
Hoe is jullie GSA georganiseerd?
'Op het Rijnlands zijn wij een club van zo’n 35
leerlingen, dat is best veel voor een GSA. Er zijn ook
hetero, cis* mensen bijgekomen, zoals Arwen. Die
steunen ons en helpen mee om de feestdagen te
organiseren. Dat is ook mooi. We worden begeleid door
twee docenten, vooral meneer Ducaat is actief bij ons betrokken. In zijn tijd was er nog geen GSA en dat heeft hij gemist, dus
hij probeert er nu aan mee te werken dat er wel support is. Hij helpt ons ook met mensen te connecten, zoals nu met jou. Hij
legt ook contact met docenten of met de rector, voor budget. Nu zijn we bijvoorbeeld bezig om genderneutrale toiletten te
maken.'
Hoe moeilijk is coming-out in deze tijd, denk je?
‘Ik heb veel geluk gehad met mijn omgeving, maar dat is niet bij iedereen zo. Dat is ook de reden waarom ik actief ben voor de
GSA, om mensen ermee te helpen. In sommige situaties is het beter om niet uit de kast te komen, voor je eigen veiligheid.
Maar ik denk dat het in elke situatie wel lastig is om uit de kast te komen. Ik ben zelf bijna drie jaar geleden bij mijn ouders uit
de kast gekomen. Ik had daarvoor wel eens gevraagd wat ze van lhbt-mensen vonden, dus ik wist dat ze daar positief tegenover
stonden. Toch was het best moeilijk om te vertellen. Ook omdat er best wel wat aan vastzit als je trans bent, omdat er dan
dingen gaan veranderen. Wat scheelt: Renée was mijn geboortenaam, daar hoefde ik alleen een E vanaf te halen. Na twee jaar
wachten ben ik nu bij de genderkliniek, dat is best een grote stap. Ik heb net mijn sociale transitie gehad en nu komt de hele
medische transitie, die nog heel lang duurt. Ik ben bijna klaar met de diagnostische fase en dan kunnen ze me gelukkig gaan
behandelen. Dat is best fijn, natuurlijk.’
Heb je nog tips voor jongeren die hun coming-out willen doen?
Er is een hele leuke app voor lhbti-jongeren: Jong&Out app. Daar kun je online spreken met jongeren die net zo zijn als jij.
Dus daar kun je jezelf zijn, zonder dat je nog uit de kast hoeft te komen.
Wil je nog iets toevoegen?
‘Ik heb al zoveel gezegd… Maar ik wil wel tegen mensen zeggen: Hoe moeilijk het ook is, probeer gewoon jezelf te blijven.
Anders word je niet gelukkig. We zijn allemaal mens met onze moeilijkheden, dat verbindt ons.’
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“Ik vind dat iedereen zijn best moet doen om anderen gelukkig te maken”
Een paar dagen later spreek ik Arwen Smink. Een betrokken jongere, want ondanks dat ze in de examenklas zit (6 e klas
tweetalig atheneum), is ze actief voor de GSA en het Green Team.
Arwen, hoe lang ben je lid van de GSA?
‘Sinds begin van dit schooljaar. Tijdens mijn schoolcarrière
kwam de GSA al wel voorbij, maar zelf zit ik niet in de lhbtigemeenschap. Maar ik kreeg steeds meer vrienden die daar
wel in zitten en zo kreeg ik meer interesse om zelf ook iets
met het onderwerp te doen, ik vind het belangrijk. Ik begon als
gewoon lid, maar zit nu in de organisatie.

op wie ze zijn. Het is een dag van acceptatie van jezelf en
bewustzijn dat iedereen dat kan en dat je niet alleen bent.’
En hoe vind je de GSA bijeenkomsten?
‘Ik doe altijd mijn best om bij de meetings te zijn. Het is altijd
heel gezellig, We lachen veel en hebben een leuke tijd samen.’

Hoe heb je de GSA voorbij zien komen op school?
‘Ik zag posters hangen en ik zag de GSA strijden voor meer
acceptatie en voor vrijheid in het algemeen voor mensen op
school.’
Wat doe je bij de GSA?
‘Ik ben begonnen als gewoon lid. Maar organiseren, dingen
soepel laten verlopen, is een kwaliteit van mij. Dus ben ik
door iemand gevraagd om bij de leaderboard te komen. We
hebben negen mensen in de leaderboard, de één is wat actiever
dan de ander. Toen er meer kon, hebben we Paarse Vrijdag
georganiseerd, dat is ons grootste evenement. Nu mogen
alleen de examenleerlingen naar school, dus zijn we bezig om
online meetings te organiseren. En later dit jaar vieren we
Pride Month.’
Wat hebben jullie dit jaar met Paarse Vrijdag gedaan?
‘We hebben een bakesale gedaan. De GSA leiders en de
begeleidende docent hebben koekjes, brownies en taart
verkocht. Verder hebben we nagels paars gelakt en we hadden
paarse haarspray. En o ja, we hadden ook een foto challenge
voor de leukste paarse outfit.’
Doen jullie ook aan voorlichting?
‘Eén van onze doelen is zoveel mogelijk acceptatie creëren.
Maar aan de andere kant is het ook best eng om als lhbti-lid je
verhaal te vertellen, niet iedereen is nog zo vrijdenkend. Er is
hier op school wel een video opgenomen. De nationale GSA
organisatie kwam langs en heeft de GSA-leden geïnterviewd.
Die video is op paarse vrijdag gepubliceerd (je kunt hem
vinden op YouTube als je zoekt op ‘paarse vrijdag Rijnlands
Lyceum’). Ook het COC heeft hier een filmpje opgenomen.
Die video’s verspreiden we via onze eigen sociale media.
Maar het blijft spannend om je verhaal te vertellen. Ik heb wel
verhalen gehoord van mensen die publieke dingen voor de
GSA gedaan hebben en negatieve reacties hebben gekregen.
Dan breekt mijn hart een beetje.’
Waarom vind je Paarse Vrijdag belangrijk?
‘Ondanks dat ik zelf niet bij de lhbti-gemeenschap zit, wil ik
dat iedereen in alle vrijheid zichzelf kan zijn en trots kan zijn

En daarnaast zit je dus ook nog in het Green Team, wat is
dat?
‘In dat team doen we een beetje hetzelfde, maar dan voor het
milieu. We hebben bijvoorbeeld eens insecten gebakken en die
met een sausje erop laten proeven, om te laten zien dat je ook
andere dingen kunt eten dan vlees. En we hebben ervoor
gezorgd dat er vega-kroketten in de kantine kwamen. We zijn
nu bezig met een plan om één van de kantines meer duurzaam
te maken.’
Wil je verder nog iets aan ons kwijt?
‘Dit onderwerp van acceptatie van diversiteit is belangrijk om
zoveel mogelijk te verspreiden. Ik vind dat iedereen zijn best
moet doen om anderen zo vrolijk en gelukkig mogelijk te
maken als binnen je eigen mogelijkheden ligt.’

Betekenis termen
Lhbti: lesbiënnes, homoseksuelen, bisesksuelen, transgenders en interseksuelen.
Een non-binair persoon is iemand die zich noch man, noch vrouw voelt en zich beter voelt bij een andere, niet-binaire
gender-identiteit.
GSA staat voor Gender and Sexuality Alliance (voorheen Gay Straight Alliance).
Cis: deze term wordt gebruikt als tegenhanger van transgender en transseksueel. Als je cis of cisgender bent (en dat geldt
voor de meeste mensen), dan komt hoe je bent geboren overeen met hoe je je voelt.
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COC Leiden Marit Timmers
De vereniging in Leiden die zich hard maakt voor emancipatie, zichtbaarheid en contacten met gelijkgestemden voor de
lhbti-doelgroep is COC Leiden. Als het over de lhbti-doelgroep gaat, spreekt men ook wel over de regenbooggemeenschap. Bij de lhbti doelgroep gaat het over genderidentiteit en seksuele geaardheid. lhbti staat voor lesbische
vrouwen (L), homoseksuele mannen (H), biseksuelen (B), transgenders (T) en intersekse personen (I). COC Leiden
ondersteunt jongeren en ouderen onder andere in het proces van coming-out.
Levenslange coming-out
De voorzitter van COC Leiden Debbie Helaha vertelt dat verhalen van de eerste coming-out verschillen, maar dat er ook
overeenkomsten zijn. Enkele overeenkomende elementen in deze verhalen zijn de invloed van het gezin waarin iemand
opgroeit, de mate van worsteling met eigen gevoelens en gevoelens van acceptatie. Acceptatie van iemands eigen
gevoelens en het gevoel al dan niet geaccepteerd te worden met deze gevoelens in de sociale omgeving. Ook de normen
en waarden die worden geuit in iemands directe omgeving zijn vaak bepalend.
Wat ook overeenkomt is dat het coming-outproces voor de meesten mensen in de lhbti-doelgroep een levenslange
exercitie is. Deze levenslange exercitie hoeft niet persé als negatief ervaren te worden, maar momenteel is de
samenleving nog steeds erg ingesteld op heteroseksuele relaties. Iedere keer dat iemand van de lhbti-doelgroep nieuwe
mensen ontmoet en dit onderwerp ter sprake komt, betekent opnieuw een coming-out moment. Voor de een zal dit altijd
een drempel blijven, voor de ander niet.
Jongeren zijn over het algemeen bewuster bezig met hun genderidentiteit en seksuele geaardheid dan eerdere generaties.
Debbie Helaha geeft aan dat zij het idee heeft dat dit komt door het internet. Jongeren (en ouderen) kunnen daar anoniem
veel informatie vinden en deelnemen aan diverse digitale platformen. Voorheen kon je deze informatie moeilijk anoniem
opzoeken, moest je bijvoorbeeld in de bibliotheek proberen ongezien een boek over dit onderwerp proberen te lezen.
COC Leiden heeft een afgeschermde app voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud, om voor hen een veilig medium te
bieden voor onderling contact.
Voorlichting op scholen is verplicht
Sinds 2012 is voorlichting over lhbti verplicht op alle scholen in Nederland. De scholen mogen zelf bepalen hoe ze deze
voorlichting vormgeven. Diverse scholen kiezen ervoor om het COC deze voorlichting te laten geven, maar er zijn ook
veel scholen die deze voorlichting door een GSA (Gender & Sexuality Alliance) vanuit een groep leerlingen laten
verzorgen. Het aantal scholen met een GSA groeit ieder jaar. GSA’s in Nederland krijgen steun van en kunnen advies
vragen aan het COC. Het voornaamste doel van de GSA’s op scholen is gericht op veilige scholen voor iedereen.
Iedereen moet de vrijheid kunnen hebben om te zijn wie ze zijn op school.
Naast begeleiding op het onderwerp coming-out, en specifieke begeleiding van jongeren, zet COC zich natuurlijk breder
in voor de lhbti-doelgroep. COC Leiden zet zich onder andere in voor sociale emancipatie van de lhbti-doelgroep in de
regio Bollenstreek en Holland-Rijnland met grofweg 15 gemeenten. Zolang de heersende norm gericht is op een
heteroseksuele samenleving zullen zij zich voor sociale emancipatie van de lhbti-doelgroep blijven inzetten. Middels
zichtbaarheid laten ze zien dat als je met lhbti-gevoelens worstelt, je
niet alleen bent, dat je ook met twijfels bij het COC aan kunt kloppen
en dat als je graag gelijkgestemden wilt vinden en samen dingen wilt
ondernemen, er bij het COC diverse activiteiten zijn om dit te
kunnen doen. COC Leiden trekt hierin samen op met de gemeente
Leiden. Gemeente Leiden heeft een lhbti-beleid en mag zich hiermee
een regenbooggemeente noemen. Met de diverse activiteiten zet
COC Leiden zich nog steeds in voor de doelstellingen die destijds bij
oprichten van COC belangrijk waren.
Gestart als Shakespeare Club
Landelijk werd in 1949 de Shakespeare Club omgedoopt tot Cultuur
en Ontspannings Centrum (COC), een schuilnaam voor een homoorganisatie die destijds ruim 1.000 leden had. In die tijd de grootste
homo-organisatie ter wereld. Het COC moest een veilige plek bieden
voor cultuur en ontspanning aan homoseksuelen. Hier konden zij
samenkomen en waren ook familieleden welkom voor de eerste
stappen in sociale emancipatie.
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In de jaren `60 voerde het COC het beleid dat
homoseksuelen en lesbiennes vooral moesten laten zien dat
ze keurige mensen waren, zodat de acceptatie sneller zou
komen. Daar was niet iedereen het mee eens en in Leiden
heeft dit geleid tot de oprichting van de Leidse
Studentenwerkgroep Homoseksualiteit (LSWH) in 1968. De
LSWH was erg actief en heeft er met felle protesten mede
voor gezorgd dat artikel 248bis van het Wetboek van
Strafrecht is gewijzigd. In dit artikel stond seksuele
discriminatie met afwijkende leeftijdsgrenzen voor
heteroseksuele en homoseksuele handelingen.
In de jaren `70 nam het COC het standpunt van de LSWH
over. In 1985 ging de LSWH zich met de Lesbische Vrouwen Leiden (LVL) samen inzetten voor alle homoseksuelen in
Leiden, als afdeling van het COC. Gelijktijdig betrokken zij het huidige pand, De Kroon. Dit pand gelegen aan de Langegracht
is vernoemd naar één van de jenevermerken die voorheen in dit pand werden gedistilleerd; De Kroon. Sinds 1999 noemen zij
zich COC Leiden.
Eenzaamheid
We spraken ook over de gevolgen van Corona op de lhbti-doelgroep en dan met name de impact op jongeren. Onder jongeren
in de lhbti-doelgroep spelen gevoelens van eenzaamheid en de gedachte aan zelfmoord normaal al meer dan bij andere
jongeren en uit een recente navraag onder deze jongeren is gebleken dat deze aantallen nu nog hoger liggen. Dit baart het COC
zorgen. Er zijn veel alleenstaande lhbti-ers, bij wie in het algemeen deze gevoelens van eenzaamheid omhoog zijn gegaan.
COC Leiden heeft daarom een spreekuur ingesteld op donderdagavond tussen 20:00 en 21:00 uur voor lhbti-ers die behoefte
hebben aan een praatje. Landelijk kun je ook LHBTI+ en SwitchBoard bellen of mailen. Informatie hierover kun je het beste
via de landelijke COC-website vinden.
Tot slot vermeldde Debbie dat er waarschijnlijk een lhbti-kunstwerk in Leiden gaat komen, de kunstenaar is al gekozen alleen
de plek moet nog bepaald worden. Koen Hauser zal dit kunstwerk creëren om de zichtbaarheid van de lhbti-doelgroep te
vergroten.

ADVERTENTIE
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Hoera! Lekker weer naar buiten Nicole van der Linden. Foto's Gerben de Jonge
Mijn oorspronkelijke idee was om op de eerste vroege voorjaarsdag
de Leidse Hout in te trekken en buurtgenoten aan te spreken die lekker
op een bankje zaten te genieten van het zonnetje. Ik verwachtte zo
tussen 6 en 20 februari (onze deadline) toch wel een dag te treffen
waarop dit werkelijkheid zou kunnen worden. Toen er echter op 6
februari code rood werd afgekondigd in verband met sneeuw, wind en
vorst, begon ik al een beetje voor mijn plannetje te vrezen. Ik was
tijdens de sneeuwperiode helaas niet in de gelegenheid om er op uit te
trekken, het zal vast mooi zijn geweest en misschien zaten er tóch wel
mensen op bankjes. Maar op de eerste sneeuwvrije en droge dag ben
ik vlug naar de Hout gewandeld.
Vondelparkgevoel
De eerste vijf mensen die ik aansprak kwamen geen van allen uit onze
buurt. Drie wonen in de Dieperpoellaan (Houtkwartier), eentje in
Oegstgeest (Haaswijk) en de vijfde bij de Lammenschansweg. Ze
komen naar de Leidse Hout om te wandelen, natuurlijk. Maar de een
doet dat dagelijks met de hond, de ander een enkele keer per maand.
Van een ommetje tijdens de lunchpauze tot onderdeel van een
uitgebreidere tocht van 5 à 10 kilometer. Het hele jaar door. Geen
typische coronawandelaars dus. Wel merken ze dat het drukker is
geworden vanwege corona. Voordeel van dichtbij wonen is dat je
flexibeler bent en ook voor de rustiger momenten kunt kiezen. Met
hond ook na negen uur ’s avonds. Het Theehuis kennen ze allemaal en de muziek op zondag ook. Die mag soms best wat
hipper, een beetje Vondelparkgevoel, dat past hier best. En als het allemaal weer kan en mag dan ook graag weer de
ruimere openingstijden van het Theehuis.
Helemaal sneeuwvrij waren de paden trouwens niet, het was best nog wat glibberig hier en daar. Maar de grote vijver
was grotendeels weer open en daar genoten de eenden en zwanen volop van. En: voor het eerst gespot, de ijsvogel! Die
heeft gelukkig de korte vorstperiode overleefd.
Geen Raadsheren of -dames
Bij mijn tweede rondje een aantal
dagen later weer geen buurtgenoten
'gescoord'.
Alle
zeven
geen
Raadsheren/ dames, maar afkomstig
uit 'Leiden' (blijkbaar dachten deze
mensen dat de Leidse Hout in
Oegstgeest ligt), Haaswijk en zelfs
uit Warmond. Die hadden eerst een
stukje gefietst en zaten nu in het
magere zonnetje even bij te komen
en te genieten van het uitzicht over
de kleine vijver.
Het weer was nu een stuk zachter en
er waren veel meer vogels te zien en
te horen, waaronder, denk ik, een
groene specht. Maar het lukte mij
niet om die waar te nemen. Toen de
mannen van de gemeente met veel
kabaal bomen in stukken gingen
zagen en verhakselen werd het mij
(en de vogels) te onrustig.
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Coming-out – Escaperooms! Katja Lubina
Je hebt niet veel fantasie nodig om je te verbeelden dat we met zijn alleen in een grote escaperoom zijn beland: de
Corona Challenge! Iedereen zit opgesloten thuis; de maatschappij is op zoek naar hints en oplossingen hoe we corona
achter ons kunnen laten. Een grote stap is al gezet met het ontwikkelen van werkende vaccins, maar we zijn er nog lang
niet en het oplossen van de Corona Challenge lijkt steeds weer op te schuiven. We moeten het dus nog een hele tijd
volhouden in onze kleine bubbel, zonder al die mooie belevenissen waar we zo van kunnen genieten en naar hunkeren,
zoals het bijeenkomen met vrienden, het bezoeken van concerten, toneelstukken, musea,…
In afwachting van het oplossen van de grote Corona Challenge, is het spelen van escaperooms wel een mooi tijdverdrijf.
Een escaperoom is een (groeps)activiteit waarbij je samen met je partner in crime, of een grotere groep, onderdeel bent
van iets groters. Je heb een beperkte tijd om een mysterie op te lossen door je te wanen in een andere realiteit. Aan de
hand van puzzels en raadsels dien je de oplossing te vinden. Je krijgt hiervoor meestal een uur de tijd.
Van Japan naar Boedapest
Het concept van de escaperoom is gebaseerd op dat van escape
games, een genre computerspellen. Het eerste computerspel was
Crimson Room, dat in 2004 door zijn maker Toshimitsu Takagi
op de markt werd gebracht. In 2007 werd, ook in Japan, de
eerste fysieke escaperoom gebouwd en vanaf dat moment was
de zegetocht van de escaperoom niet meer te stoppen. Vanaf
de jaren 2010 sloeg het concept over naar Europa en de rest van
de wereld. Boedapest was een belangrijke hub voor het verder
ontwikkelen en verspreiden van escaperooms. Waarom dit zo is,
is niet wetenschappelijk te onderbouwen. Een verklaring is dat
het een combinatie is van het Hongaarse onderwijssysteem, de
beschikbaarheid van veel geschikte en goedkope locaties en de noodzaak onder het communisme om creatief te zijn. Ook
de al meer dan 30 jaar bestverkopende puzzel aller tijden, de Rubik’s Cube, werd in Hongarije bedacht. En de goochelaar
Houdini, die later bekend werd als ontsnappingskunstenaar, werd in 1974 in Boedapest geboren.
In 2013 opende de eerste escaperoom in Nederland, Het Laboratorium in Bunschoten. Het aantal escaperooms groeide
snel en inmiddels is Nederland zelfs het land met de meeste escaperooms per inwoner. Een onderzoek uit 2019 toonde
aan dat er op dat moment in Nederland een escaperoom per 20.000 inwoners bestond. De verklaring dat er zoveel
escaperooms in Nederland zijn, wordt gezocht in het feit dat het een welvarend land is met een goede balans tussen werk
en privé, met een hoge bevolkingsdichtheid en korte afstanden tussen de grote steden.
Terwijl escaperooms in eerste instantie een vrijetijdsbesteding zijn, worden
ze ook ingezet bij assessments van sollicitanten en voor trainingsdoeleinden.
Zo heeft het Spaarne Gasthuis een escaperoom ontwikkeld waarin de
medewerkers van het ziekenhuis veiligheid-gerelateerde puzzels moeten
oplossen om een code te kraken. Voor het idee en de uitvoering kreeg de
escaperoom van het Spaarne Gasthuis in 2017 de Planetree Innovatie Award
2017.
Zelf ervaren
Voor wie nu zelf een escaperoom wil ervaren kan terecht op de site: www.escapetalk.nl. Deze site geeft een overzicht
van alle escaperooms in de Benelux en houdt een top 10 lijst bij, gebaseerd op de waardering van gebruikers. Voor een
top ervaring hoef je niet ver te reizen: in de top 10 staan een escaperoom in Leiden en een in Katwijk. De verwachting is
dat het binnenkort weer mogelijk is met je eigen huishouden een escaperoom te spelen. Even heerlijk escapen aan het
eigen corona escaperoom gevoel. En wie het nog te spannend vindt of alvast wat wil oefenen, kan terecht bij talloze
aanbieders die escaperoom spelletjes en sets voor thuis hebben ontwikkeld, online en offline. Laten we, al spelend, uit de
corona lockdown ontkomen!

Bronnen/verwijzingen: https://thelogicescapesme.com/news/international-escape-room-markets-analysis/
https://www.planetree.nl/terugblik-2017/
https://escapetalk.nl/escaperooms/top/
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Geheimen Marit Timmers
Alweer een poos geleden was ik met een vriendin aan het wandelen toen zij ineens zei: “Ik wil je iets vertellen,
maar je mag dit verder aan niemand anders vertellen.”
Zo’n boodschap die in eerste instantie een warm gevoel teweeg brengt, in ieder geval bij mij. Voor een split second
voel ik mij uitverkoren. Wat een vertrouwen dat deze vriendin dit wél aan mij durft en wil vertellen. Wat fijn dat ik
er voor deze vriendin kan zijn. Totdat ik mij een paar seconden later realiseer dat het wel afhankelijk is van de
boodschap van dit geheim of ik wel zo blij ben dat mijn vriendin dit met mij wil delen.
Na mijn initiële brede glimlach ontstaat er iets van reserve. Mijn nieuwsgierigheid wint en ik geef toestemming, in
de hoop dat het geheim niet over andere mensen gaat. Er volgt een heel verhaal, met allerlei betrokkenen, waarbij
het mij na afloop duizelt wat ik eigenlijk allemaal niet mag vertellen. In een poging dit duidelijk te maken stel ik
die vraag, wat ik van dit verhaal niet verder mag vertellen. Een boze blik volgt, vergezeld met de boodschap “Nou
alles van dit verhaal dus.” ‘Ok,’ denk ik, ‘juist ja.’
Na een diepe overpeinzing ‘s avonds, na alle elementen informatie die het label ‘GEHEIM’ moeten krijgen in mijn
hoofd te hebben geprent, ben ik redelijk zeker dat ik aan de toezegging kan voldoen. Ik bewaak haar geheim.
Na enkele weken lijkt het alsof er een bom ontploft is op mijn telefoon. Ik zie diverse verwijten in berichten,
waarvan ik geen idee heb waar ze op slaan of waarop ze gebaseerd zijn. Na enige moeite weet ik de vriendin te
ontfutselen dat zij ervan overtuigd is dat ik het betreffende geheim doorverteld heb. Ik overdenk mijn gesprekken
de afgelopen weken en ben er vrij zeker van dat dit niet het geval kan zijn, omdat ik de mensen in kwestie niet
gesproken heb en dit onderwerp überhaupt niet ter sprake is geweest.
Er volgt een week radiostilte. Een week waarin
ik mij verbijsterd afvraag wat er nu precies
gebeurd is. Na die week verkondigt de vriendin
vrolijk dat ze het per ongeluk zelf verteld had. Er
komt een “Sorry” als bericht en alles lijkt
vergeten en vergeven. Het geheim is
uitgekomen, het bestaat niet meer, en we kunnen
weer verder.
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Van lockdown naar coming-out Nicole van der Linden
Als er iets is aangewakkerd door de lockdown is het wel de Nationale Wandellust. Als een ware
coming out ontpopte heel mobiel Nederland zich tot fanatieke wandelaars. Getriggerd door het
verplicht thuiswerken en opgeroepen door VVV, ANWB en OMT om toch vooral in eigen land op
pad te gaan, werd het in populaire wandelgebieden soms zelfs te druk om nog verantwoord te zijn.
De trend zal wel weer afnemen, maar voor veel mensen blijft wandelen fijn. Zeker als de directe
omgeving hier volop mogelijkheden voor biedt.
Zo ontdekte ik (eerst rustig aan) tijdens het voorjaar van 2020 en vanaf 2 januari jl. veel frequenter
(goed voornemen) de Leidse Hout pas goed. Want even de straat uit en je hebt de perfecte locatie
voor het dagelijkse ommetje. Het Ommetje is inmiddels een begrip, in het leven geroepen door de
Hersenstichting en dankzij de fijne Ommetje-app kun je bijhouden hoe lang, hoe vaak en waar je
loopt. Omdat je hier punten voor krijgt én een reminder als je niet hebt gelopen, werkt het zeker
motiverend om er dagelijks op uit te gaan. Aanmelden is eenvoudig en je stand bijhouden kan
individueel, maar je kunt ook aanhaken bij een landelijk team, een eigen team samenstellen of met collega’s een team
vormen. Een ommetje is minimaal 20 minuten, precies een klein rondje Leidse Hout, en maximaal 2 uur. Dus als je
liever langere afstanden loopt en dit bij wil houden, kun je beter een andere app kiezen.
Groengroep Leidse Hout
Tijdens een van mijn ommetjes besloot ik spontaan lid te worden van de Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout
(VVLH, (€ 15,00 per jaar) en me aan te melden als vrijwilliger voor de Groengroep. Want dat dagelijks buiten zijn
smaakte wel naar meer. Helaas kon de Groengroep al een tijd niet bij elkaar komen vanwege de coronamaatregelen. Ik
heb wel begrepen dat ze niet op eigen houtje aan de slag gaan, maar dit doen onder begeleiding van een medewerker van
de gemeente. Hopelijk heb ik inmiddels ook de handen uit de mouwen kunnen steken!
Bomen in de Leidse Hout – een wandeling
Door de Leidse Hout lopen diverse wandelroutes en u kunt er
rustig zomaar ronddwalen. Een leuke manier om het bekende
stadspark eens op een andere manier te ervaren, is door het
lopen van een themawandeling. In 2019 bracht de VVLH een
bewerkte heruitgave uit van het boekje ‘Bomen en struiken in
de Leidse Hout, een wandelroute’ uit 1998. Aan de hand van
dit mooi vormgegeven boekje (met kleurenfoto's) wandelt u
door het park van boom naar boom en van struik naar struik
en bekijkt u deze, dankzij de gedetailleerde informatie en de
vele illustraties, met heel andere ogen. Het boekje is
verkrijgbaar via Eveline Kamstra voor €10,-. U kunt haar
bereiken op 06-48354258 of per e-mail lijster13@telfort.nl.
U kunt ook lid worden van de Vrienden, dan ontvangt u het
boekje als welkomstgeschenk! Zie voor meer informatie
www.vriendenvandeleidsehout.nl/

Even naar Oegstgeest
Ik wissel mijn ommetjes natuurlijk wel af. Zo wandel ik op dinsdagmiddag vaak naar de
Kwekerij van Endegeest via het Pad van Bremmer om verse biologische groenten te kopen.
Het pad is wel eens wat modderig als het flink geregend heeft, maar dat mag de pret niet
drukken. En als het zonnetje schijnt is het voor de winkel, waar de deuren altijd open staan,
zelfs midden in de winter goed toeven. Op het landje van Bremmer, waar je aan twee
kanten langsloopt, is altijd wat te zien. Druk snaterende eenden en waterkoeten, het statig
stappende ooievaarskoppel, grazende ganzen, heel veel reigers, gezellige schapen in hun
dikke winterjas en zelfs af en toe een haas.
Foto: Gerben de Jonge
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Bos van Bosman
Nog een te herontdekken stukje groen vlakbij is het Bos van Bosman
achter Nieuweroord aan de Rijnsburgerweg. Nu de bouwkranen, hekken en
bouwketen weg zijn komt de nieuwbouw van het ‘landhuis’ en de vleugels
met appartementen in het zicht en kun je er weer langs en omheen lopen
om in het Bos van Bosman te komen. Er wordt nog hard gewerkt aan de
inrichting van het terrein rondom de nieuwbouw, waarbij al paadjes en
bruggetjes zijn aangelegd, bankjes zijn geplaatst en grote dennenbomen
zijn geplant. Aanstaande zomer zal het terrein er vast heel mooi bij liggen.
Groene stadsrand
Ook een langere wandeling is prima vanuit huis te starten. Want de Leidse
Hout, Endegeest, Rhijngeest, het Bos van Wijckerslooth en Oud-Poelgeest
zijn onderdeel van de wandeling Wandelen door stedelijk hout van het
Zuid-Hollands Landschap. Deze wandeling (officieel is het startpunt in
Warmond) kan tot 15 km. uitgebreid worden en kun je naar keuze volgen
via de wandelknooppunten, de interactieve pdf op je telefoon, een
uitgeprinte route, via een GPX-bestand of Google Maps. Verdwalen zal zo
niet lukken, maar je verbazen over al dit historisch groen vlakbij en
genieten van de variatie aan cultuur en landschappen, gaat zeker gebeuren.
De route aanvragen kan gratis op
de website van het Zuid-Hollands
Landschap. Een kleine bijdrage
geven mag ook, dat gaat heel
gemakkelijk via een tikkie. www.zuidhollandslandschap.nl
Heempark Leiden
Eigenlijk ook nog vlakbij vinden we het Leidse Heempark. Een heempark of
heemtuin is een kunstmatig aangelegd stukje 'landschap', bedoeld om inheemse
wilde flora en fauna te laten zien. In het Leidse Heempark meanderen de
bakstenen paadjes langs vijvers met stapstenen, moerassige landjes, veldjes vol
met stinzenplanten (afhankelijk van het seizoen), de Haarlemmertrekvaart en
natuurlijk allerlei bomen en struiken. Toen ik er was stonden er geen bordjes bij
de bomen, maar van maart tot en met
oktober
zijn
er
(mits
de
coronamaatregelen dit toelaten) elke
laatste zondag van de maand
excursies onder leiding van een gids.
Kijk hiervoor op de website van de
IVN www.ivn.nl. Vanwege de
bakstenen zijn de paadjes wat
minder goed begaanbaar voor
mensen die slecht ter been zijn. De ingang van het Heempark is aan de
Oegstgeesterweg tegenover het parkeerterrein van Lugdunum. Bij de molen
kunt u het park verlaten en eventueel doorsteken naar landgoed OudPoelgeest. In de loop van 2021 komt er weer een brug tussen de
Oegstgeesterweg en Poelgeest, dan kunt u via die route naar het Vroege
Vogelspark en de Polders Poelgeest.
Hoewel we natuurlijk allemaal hopen dat we in 2021 onze horizon weer wat
kunnen verbreden, is het toch wel bijzonder fijn dat we dit allemaal zo om de
hoek hebben!
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De Culinaire Raadsheer Gerben de Jonge
Na al het culinaire geweld van de feestdagen, gaat uw Culinaire Raadsheer weer een beetje terug naar de basis. De term
‘vergeten groenten’ hoor je steeds vaker en gelukkig maar. Er zijn zoveel lekkere groenten die niet meer in ons dagelijkse
systeem zitten, waardoor jongere generaties ze niet meer kennen en niet weten wat ze ermee moeten doen. Maar er is
zoveel meer dan broccoli, bloemkool en sperziebonen.
Een typische voorjaarsgroente is de meiknol (waar zou die naam vandaan komen...). Meiraap, meiknol, knolraap: veel
verschillende benamingen, maar we bedoelen er dezelfde groente mee. Maar wat is meiknol precies? Het is een ronde
knol ter grootte van een biet met een paars-witte kleur. Het jonge loof van de meiknol eten we trouwens ook, dit zijn
namelijk raapstelen. Als je dit niet oogst, ontwikkelt de groente zich verder tot knolletjes.
Voorjaarsperiode
Alleen in het voorjaar kun je meiknolletjes kopen. Bij de
supermarkt liggen ze dan regelmatig in de schappen, maar bij
de groenteboer en op de markt heb je meer zekerheid dat ze
voorradig zijn. Koop alleen stevige exemplaren met een
frisgroen loof en laat knollen met bruine vlekken of loof links
liggen. Ze smaken dan niet meer lekker. Ook raapstelen kun je
vanaf maart in huis halen, dat is echt het seizoen. Ze worden
ook wel ‘keeltjes’ genoemd en zijn eigenlijk het jonge loof van
de jonge meiknol. Ze worden, afhankelijk van de soort, met
wortel en al geoogst of aan de grond afgesneden. In de winkel
herken je ze aan hun langwerpige, ingesneden blad. Raapstelen
liggen regelmatig bij de supermarkten in de schappen, maar
lang niet altijd. Bij de biologische supermarkt, groenteboer of
markt grijp je in de meeste gevallen niet mis. Controleer altijd
eerst of de blaadjes er frisgroen uitzien.
Smaak
Als je meiknolletjes rauw eet, proef je de scherpe smaak die doet denken aan radijs. Eenmaal gekookt komen de zachte
en zoete tonen juist naar boven. Raapstelen zijn echt heerlijk! Je proeft al snel een lichtpittige smaak die doet denken aan
jonge spinazie of rucola.
Recepten
Dit keer twee vegetarische recepten, een voorgerechtje met meiknol en een pakketje van feta in kataifideeg
(een soort engelenhaar, bekend van de baklava). Dit deeg kun je krijgen bij een Turkse/ Marokkaanse winkel of toko.
Voor de raapstelen een echt superklassiek Italiaans gerecht uit Puglia, de hak van Italië. Dit moet écht
met orecchiete pasta, want dat luistert nauw bij Italianen, de juiste pasta bij de juiste saus.

Gegrilde meiknol met feta en appelsalade (voorgerecht, 4 personen)
Ingrediënten
•
•
•
•

•

8 meiknolletjes
1 takje rozemarijn
3 el olijfolie
zout en peper
1 el olie

ca. 400 g feta (blok)
2 zure appels (bv. Granny Smith)
1 verpakking kataifideeg (Turkse winkel/toko)
50 g rucola
2 el boter
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-

Was de meiknolletjes en laat ze uitlekken. Hak de rozemarijn fijn en meng hem met 2 el olijfolie. Halveer de
meiknolletjes en meng ze met de rozemarijnolie, zout en peper. Laat het kataifideeg ontdooien. Snijd de feta in 4
gelijke plakken. Wikkel de plakken feta in een ruime portie kataifideeg.

-

Verhit een grillpan. Verwarm de oven voor (elektrisch: 200°C / hetelucht: 175°C / gas: stand 3). Grill de
meiknolletjes ca. 2 minuten aan beide kanten en leg ze in een ovenschaal. Bak de meiknolletjes 15-20 minuten
in de oven.

-

Was de appels en snijd ze in dunne schijfjes. Maak de appel en de rucola aan met 1 el olijfolie en breng op
smaak met zout en peper. Verhit de olie en de boter in een koekenpan en bak er de fetapakketjes ca. 3 minuten
aan beide kanten op matig vuur in. Serveer de gebakken feta met de gegrilde meiknolletjes en de appelsalade.
Orecchiete con cima di rapa (hoofdgerecht, 4 personen)

Ingrediënten
200 gram lekker (zuurdesem)brood, zonder korst
beetje olijfolie
4 teentjes knoflook: 3 fijngehakt, 1 hele
6 gezouten ansjovisjes, afgespoeld en drooggedept
een snuf chiliflakes
600 gram raapstelen
500 gram orecchiette (schelpjespasta)
zeezout en versgemalen zwarte peper

1. Maal het brood tot fijn kruim (bv. in
keukenmachine).
2. Verhit 2 eetlepels olijfolie in een koekenpan en voeg het hele teentje knoflook toe en 2 ansjovisjes. Als de
knoflookteen goudbruin en de ansjovis opgelost is kan het broodkruim erbij. Bak het rondom goudbruin en
breng op smaak met zeezout en royaal versgemalen zwarte peper. Laat op keukenpapier uitlekken.
3. Kook de raapstelen in goed gezouten water in enkele minuten gaar, laat ze uitlekken in een zeef en hak ze fijn.
4. Verhit opnieuw 2 eetlepels olijfolie in een hapjespan, voeg de fijngehakte knoflook, de ansjovis en wat
chiliflakes toe en roerbak de knoflook tot het gaat geuren en de ansjovis uit elkaar valt. Voeg de gehakte
peterselie toe. Bak het even mee en meng dan de gehakte raapstelen erdoor. Laat alles al omscheppend even
doorwarmen. Proef op zout en peper.
5. Kook de orecchiette in goed gezouten water in een minuut of 12 beetgaar, giet af (bewaar wat kookvocht) en
schep door de raapstelen in de pan. Voeg wat pastawater toe en roer goed om alles te binden.
6. Schep de pasta in vier borden en bestrooi met het broodkruim (pangattato).
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Themapuzzel Marit Timmers
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BUURTGENOTEN
Van de straat
Draaiorgel in de buurt
Jaren geleden gebeurde het af en toe dat de buurt bezoek
kreeg van een draaiorgel. Op zaterdagochtend 23 januari
werden velen verrast door de muziek in de straten en de
voordeurbel. Waarschijnlijk was de aanleiding een gebrek
aan klandizie in de winkelstraten, gevolgd door het idee
om buurten op te vrolijken met muziek.
Oude nieuwe wijkagent
Harold Kroep is de nieuwe wijkagent van onze buurt. Hij
is geen onbekende, want hij was al eerder onze wijkagent,
voor Mick Hogervorst. Bij onraad verzoekt Harold Kroep
te bellen naar 0900-8844. Hierbij kun je vragen om het bericht ook aan onze wijkagent door te geven.
Vervanging van de riolering 2021-2024
In de Vogelwijk en de Raadsherenbuurt is de riolering aan vervanging toe. Omdat de straten voor deze werkzaamheden
toch open moeten, combineert de gemeente de rioolvervanging met het vernieuwen van de straten, stoepen en het groen.
Daarnaast past de gemeente zogeheten klimaatadaptieve maatregelen toe. Hiermee zijn de wijken straks voorbereid op
het veranderende klimaat met heftige regenbuien, droogte en hitte. Voor meer informatie:

www.leiden.nl/vogelwijkraadsherenbuurt. Of abonneer je via https://gemeente.leiden.nl/bestuur/publicaties/
op Stadsnieuws, de digitale nieuwsbrief van gemeente Leiden. Vink bij de aanmelding interessegebied Boerhaave aan.
Defecte straatverlichting melden kan handig via de volgende website:

https://storing.moononline.nl/gemeenteleiden
Op een plattegrondje is elke lantaarnpaal te vinden. Klik de defecte lantaarnpaal aan, vul
enkele gegevens in en de gemeente komt in actie.
Jaar van de Tuin
Het jaar 2021 is door gemeente Leiden uitgeroepen tot Jaar van de Tuin. Reden is de
toename van forse regenbuien én lange droge periodes. De gemeente wil de burgers tips geven
hoe tuinen en balkons aantrekkelijk gemaakt kunnen worden voor vogels en insecten. Er
komen acties voor buurt- en straatinitiatieven. En er komen tips over bijvoorbeeld het opwekken van energie in de tuin
en het geven van een tweede leven aan tuinmateriaal.
Landelijke Opschoondag
Op 20 maart 2021 was weer de jaarlijkse landelijke Opschoondag, met als doel het opruimen van zwerfafval. Zie voor
info www.nederlandschoon.nl. Met behulp van de Litterati-app kun je het gevonden en opgeruimde afval vastleggen op
je telefoon. De verzamelde gegevens worden dan gebruikt voor onderzoek naar zwerfafval en de aanpak ervan.

31

BUURTGENOTEN
Van de straat
Herinrichting openbare ruimte
Ter hoogte van het Alrijne Ziekenhuis is aan weerszijden van de
Houtlaan gewerkt aan een verfraaiing van de omgeving. Bij het
fietspad langs de Leidse Hout is een afsplitsend fietspad vervangen
door een voetpad met bankje en aan de zijde van het Alrijne is de
inrichting vergroend, met wandelpaden en een bijzonder bankje. Het
fietspad langs de Leidse Hout (Johan de Kosterweg) is opnieuw
geasfalteerd.

Foto Nicole van der Linden
Tandartspraktijk
In een vleugel van het Alrijne (boven kinderdagverblijf Diakonijntje) is sinds kort een grote tandartspraktijk gevestigd.
De Stichting behoud Wilhelminapark en Geesten behartigt de belangen van de bewoners van Endegeest en Overgeest,
met name naar de gemeente Oegstgeest. Als je door deze stichting geïnformeerd wil worden, kan je je aanmelden voor
een nieuwsbrief. Stuur dan een email naar stichtingbehoudwpengeesten@gmail.com.
Begin januari ontvingen alle buurtbewoners van ons bestuur
een Growing paper. Gijs van Luyn ontving er ook eentje van
zijn werkgever Rijkswaterstaat. De growing papers mochten
naast elkaar in een plantenbak en geduldig wordt de verdere
groei afgewacht. Vooralsnog levert de growing paper van de
Raadsherenbuurt meer plantjes op.

Foto Anne Sanderink

Harde wind was er op 11 maart. Zo hard dat een
boom in de Fagelstraat vervaarlijk heen en weer
schudde. De brandweer kwam en heeft hem
omgezaagd. Altijd jammer van zo’n boom, maar
niemand wil hem natuurlijk op zijn auto, huis of
hoofd krijgen.

Foto Janny van Nieuwkoop
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Van de straat
De geïntroduceerde papiercontainers in onze buurt leveren gemengde meningen op. Veel bewoners vinden ze een stain-de-weg, anderen vinden ze juist erg handig, omdat ze niet meer naar de vaak overvolle containers op straat hoeven te
lopen. Maar is het ook een succes voor het milieu? Leiden heeft eerst een proef gedaan in de Stevenshof. Begin 2020
werd de container als proef geïntroduceerd in de Kloosterhof, om zo meer papier te kunnen hergebruiken. De resultaten
waren positief: er werd liefst 21.000 kilo papier extra opgehaald. Ter vergelijking, dat staat gelijk aan ongeveer vier
olifanten. Dat betekent dat er dus ook een prachtig milieuvoordeel mee te halen valt. Laat ons dat anders tegen die sta-inde-weg aankijken?
Verbod op homogenezingstherapie
En een laatste bericht in het kader van het thema "coming-out": een ruime
kamermeerderheid wil dat er een wet komt die het geven of openlijk aanbieden van
homogenezingstherapie (ook wel conversietherapie) strafbaar stelt. Ook dient er
een plek te komen waar mensen zich kunnen melden die slachtoffer zijn.

Antwoord zoekplaatje
De mooie, getrapte overkapping
is te vinden aan de Van
Oldenbarneveltstraat 41.

Oplossing puzzel
Horizontaal
1. Lentefeest 5. Lente 6. CanalParade 8. GeorgeMichael 9. Kast 12. Ontboezeming 13. Krokus 15. Transparant 16.
Paars 17. ConchitaWurst 24. Pride 25. Jongeren 26. Privilege 27. Ontluiken
Verticaal
2. ShakespeareClub 3. Gender 4. Venus 7. LHBTI 9. Kuiken 10. Amsterdam 11. Zon 14. Seksualiteit 18. Opbiechten
19. ILGA 20. Regenboog 21. Geheim 22. Expreszo 23. Corpus
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COLOFON

»DE RAADSHEER«
Een uitgave van de Vereniging Raadsherenbuurt Leiden
Kopij aanleveren per e-mail (zie redactie-adres)

Minibuurtgids

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, 0648753187

Anne Sanderink

Eindredactie, V. Oldenbarneveltstr.
40, 301 5157
V. Oldenbarneveltstr. 38, 514 5747
Fagelstraat 29, 06-50591271

Hans Rohlof
Marit Timmers

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

Opmaak V. Oldenbarneveltstr. 16,
06-40428338

Bestuur
Roos Toxopeus

Fagelstraat 41, 06-45278844

Pippijn Wijnhoven

V. Oldenbarneveltstr. 26, 0612323591

Joep Besselink

Penningmeester, Van
Oldenbarneveltstr. 52, 0651716590

Paulien Retèl

Voorzitter, Fagelstraat 31, 0653426893

Sylke Wieland

Secretaris, Warmonderweg 43,
5131790

Carien Winckel

Van Oldenbarneveltstraat 3,
06-39665547

www.raadsherenbuurt.com
Karlijn Broekhuizen – webmaster
webmasterraadsherenbuurt@live.nl
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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
Mededelingenkastje, Louise Berkhout, Johan
de Wittstraat 18, 517 7013
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, 515 5886
Vereniging onderhoud garageplein 'Jan
Ballegoplein', Fokke Dijkema, Fagelstraat 23,
515 3994
Wijkagent, Harold Kroep, 0900-8844, in
acute situaties 112
Werkgroep mobiliteit, Maarten Mentzel,
Johan de Wittstraat 38, 517 2570

Terweeweg 54
Oegstgeest
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