Een uitgave van de Vereniging Raadsherenbuurt, Leiden
43e jaargang, nummer 2, Juli 2021

Overgang
Corona
voorbij?!

90 jaar
Leidse Hout

Voor & Door Herinrichting
Leiden
straten

1

DE INHOUD
Buurtnieuws

Weetjes rondom de overgang

23

Kettinginterview

6

Verhuizen uit de buurt

24

Koningsdag 2021

8

Interview Frans van den Broek (V&D)

26

Sociaal jaarverslag bestuur

9

NK Tegelwippen

27

Nieuws uit de Leidse Hout

10

Nieuw yogacentrum in de Leidse Hout 28

Herinrichtingsplannen

12

Overgang. Gedicht

31

Kunstroute Amnesty

13

De Culinaire Raadsheer

32

Annechiens herinneringen

14

Themapuzzel

33

Leidse Hout 90 jaar

15

Jaaroverzicht 2020 VVLH

16

Thema Overgang

Buurtgenoten
Familieberichten

35

Buurtkoor de Raadsvogels

37

Het nieuwe normaal

17

Geslaagd/Van de straat

38

Overgangsrituelen

18

Concerten en voorstellingen

40

Een brug te ver?

19

Oplossing puzzel en zoekplaatje

40

Overgang van het klimaat

20

Wat doet een overgangsconsulente?

22

Colofon
Redactie-Bestuur-Minibuurtgids

43

TO E KO M S T I G E B U U RTA C T I V I T E I T E N
Openluchttheater
Vanaf half juli staan er weer voorstellingen gepland in het
openluchttheater. Zie pagina 40 voor het programma.

Raadsherenloop en BBQ
Zaterdag 4 september
Raadsherenloop en de buurt-BBQ

Leidens Ontzet
Zondag 3 oktober hutspotmaaltijd!
Of de activiteiten door kunnen gaan is afhankelijk van de
ontwikkelingen rondom het coronavirus.

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
Overgang Martine de Jonge-Voskuil, foto Gerben de Jonge
Allereerst willen we jullie bedanken voor alle enthousiaste en hartverwarmende reacties op ons vorige nummer
dat over coming-out ging. Hieruit bleek weer eens in wat voor fijne, vriendelijke en open buurt we wonen. Je
kan je haast niet voorstellen dat mensen hier ooit weg willen, maar toch gebeurt het. In dit nummer een paar
interviews met zulke ‘emigranten’.
En nu wat anders. Want we zijn met elkaar in een overgangsfase beland naar weer bijna normaal. Op de dag
dat ik dit schrijf zijn allerlei versoepelingen ingegaan. Ik heb voor het eerst sinds tijden weer gekeken bij een
hockeywedstrijd van mijn dochter. Daarna heb ik boodschappen gedaan. In de hele de Kempenaerstraat was
geen mondkapje te zien. Het was een gekke gewaarwording, maar tegen de tijd dat u dit leest, zullen we er
vast weer aan gewend zijn om elkaar in een winkel toe te kunnen lachen.
Over hoe we reageren op deze overgang schreef Hans een stuk, waarin hij een aantal archetypes in onze buurt
beschrijft. Misschien gaat u wel weer genieten van de gezelligheid in de stad, een terrasje pakken. Dan kijkt u,
na het lezen van deze Raadsheer, vast met andere ogen naar het V&D-pand. Buurtgenoot Frans van den
Broek d'Obrenan is betrokken bij het vinden van een nieuwe bestemming voor dit bijzondere gebouw. Er zijn
fantastische plannen om er een Voor & Door Leiden plek van te maken. Katja interviewde Frans, verderop in dit
nummer leest u over zijn creatieve plannen.
Het thema van deze Raadsheer is dus overgang. Daarbij dachten we ook aan de overgang die iedere vrouw
meemaakt. We hopen dat dit, net als coming-out, ook een bespreekbaar thema is. De overgangsconsulente die
ik zelf interviewde, vertelde dat het onderwerp nog steeds onbekend en onbemind is. Daardoor duurt het vaak
lang voordat vrouwen met klachten de weg naar haar hebben gevonden. En dat is jammer, want met een paar
consulten zijn ze vaak goed geholpen. Dus dames, de website van Ankie Visser staat in het artikel.
Onlangs kwam ik er (te laat) achter dat de koning en
de koningin in de buurt waren geweest. Officieel net
buiten onze wijk, maar als ik uit mijn raam had
gekeken had ik kunnen zien dat ze aan het schoffelen
waren bij ‘onze’ Pauluskerk. Alsof ze wisten dat het
thema van de volgende Raadsheer Vrijwilligerswerk
is. We gaan ervan uit dat jullie van alles doen als
vrijwilliger: een sportteam coachen, klassenouder zijn,
onderhoud van de Leidse Hout, collecteren, schrijven
voor Amnesty, koken bij het Ronald McDonaldhuis… We
horen

graag

jullie

verhalen.

Mail

ons

voor
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september als je geïnterviewd wil worden. Zelf een
bijdrage schrijven mag natuurlijk ook.
We hopen dat jullie genieten van de overgang naar ons nieuwe bijna-normaal. En we wensen jullie allemaal een
heerlijke zomer vol terrasjes, etentjes, gezelligheid met vrienden en familie en een fijne vakantie.
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VAN DE REDACTIE
De bezorging van de Raadsheer Martine de Jonge-Voskuil, Katja Lubina
Waar zou de Raadsheer zijn zonder bezorgers? Precies, niet bij u op de mat. Ontzettend blij zijn we dan ook met de
jonge vrijwilligers die onze buurtkrant iedere keer bezorgen.
Cédric (16) en Bodil (14) Leijenaar uit de Van Oldenbarneveltstraat hebben dit zo’n zes jaar gedaan en maken nu plaats
voor een nieuwe lichting bezorgers. Ter gelegenheid van hun afscheid, stellen we ze een paar vragen.
Waarom hebben jullie deze taak op je genomen?
“Het leek ons leuk om krantjes voor de buurt te bezorgen, iets voor de buurt te doen. En uit nieuwsgierigheid om de
buurt beter te leren kennen.”
Waarom vonden jullie het tijd om te stoppen?
“We hebben het lange tijd gedaan en vonden het tijd om andere enthousiaste bezorgers een kans te geven.”
Hoe vonden jullie het om de Raadsheer te bezorgen?
“We vonden het leuk omdat je een rondje liep door de buurt en dan kwam je ook alle buur(t)katten tegen. We hebben zelf
ook een lieve poes.”
En hebben jullie nog een tip voor de nieuwe bezorgers?
“Als je gaat bezorgen, neem dan niet te veel boekjes in een keer mee anders kan je last krijgen van je rug.”
Cédric en Bodil, hartelijk dank voor jullie jarenlange inzet voor de buurt!

Een nieuwe lichting bezorgers
Per deze uitgave zal de Raadsheer bezorgd
worden door Ella van Luyn als vaste kracht en
door drie nieuwe bezorgers: Floris (11 jaar) en
Elias (9 jaar) van den Bogaert en Philip
Wijnhoven (10 jaar). Floris en Elias wonen in de
Fagelstraat en gaan naar de Jenaplanschool de
Kring (Willibrordlocatie). Ze houden van
voetballen, tennissen en gitaar spelen (Floris) en
drummen (Elias). Philip woont op de Van
Oldenbarneveltstraat
en
gaat
naar
de
Montessorischool in Oegstgeest. Ook hij is te
vinden op het voetbalplein, de tenniscourt en
achter zijn drumstel. Daarnaast houdt hij nog van
zeilen. De jongens hebben elkaar leren kennen
tijdens het buitenspelen toen de scholen gesloten
waren. Sindsdien spelen ze vaak buiten op straat,
samen met de buurtkinderen. Ze hebben er veel
zin in om de Raadsheer te mogen bezorgen.
Elias, Floris en Philip. Foto Katja Lubina

Zoekplaatje
Weet u waar deze kat te
vinden is in onze buurt?
Bij feestelijke
gelegenheden krijgt hij
een passend kledingstuk
op/om/aan.
Kiki Breet zette hem op
de foto en het antwoord
staat achterin dit
nummer.
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VAN HET BESTUUR
Op de zomer! Sylke Wieland
Beste buurtgenoten,
Terwijl ik deze tekst schrijf zit ik buiten in de zon op het terras. Wat een verademing! Na de lange, natte en koude lente
hebben we eindelijk de overgang gemaakt naar zomers weer. De besmettingscijfers zien er de laatste weken ook veel
zonniger uit. Niet alleen in de tuin, maar ook in de stad zitten terrassen weer vol en het lijkt erop dat de komende weken
in hoog tempo steeds meer maatregelen versoepeld kunnen worden. Dat is goed nieuws, ook voor onze buurtactiviteiten
waarvan er zoveel het afgelopen jaar niet op de gebruikelijke manier gevierd konden worden. De Oranjespeurtocht met
Koningsdag was een succes, maar wat zou het fijn zijn als we eindelijk weer eens het glas met elkaar mogen heffen
tijdens een gezellige borrel of misschien zelfs een barbecue.
Binnen ons bestuur heeft er ook een overgang plaatsgevonden. Bij de ALV in maart hebben we afscheid genomen van
Roos Toxopeus en Pippijn Wijnhoven. Hun plaatsen zijn overgenomen door Barbra Verbij en Robbert Jan de Waal. Zij
zijn inmiddels vol enthousiasme begonnen aan hun nieuwe taak.
Het zal u vast niet ontgaan zijn dat er naast de feesten en partijen die wij als bestuur gewoonlijk organiseren, de
afgelopen maanden ook serieuzere zaken op de agenda stonden. Voor onze buurt, inmiddels bijna 100 jaar oud, heeft de
gemeente de komende jaren een aantal ingrijpende veranderingen gepland. Hierbij zal de riolering vervangen worden,
zal er gestreefd worden naar vergroening en zullen straten aangepast worden aan het hedendaagse verkeer. Om met
elkaar zoveel mogelijk inspraak te hebben bij deze overgang heeft een werkgroep van vertegenwoordigers uit de
Raadsherenbuurt samen met het bestuur bij de gemeente gepleit voor een goed participatieproces. Bij het verschijnen van
deze Raadsheer heeft dit geleid tot een nieuw Voorlopig Ontwerp dat aan de buurt is voorgelegd.
Verder bleek bij het EK voetbal maar weer eens hoe cruciaal het is om een defibrillator in de buurt te hebben. Eerder,
tijdens de ALV van 2020, hadden we als buurt al afgesproken om te investeren in een kast zodat de AED van De Leidse
Houtschool buiten kan hangen en voor iedereen altijd toegankelijk is. Inmiddels is de kast er en de komende week wordt
hij opgehangen. Kijk gerust even als u er langsloopt, dan weet u hem in noodgevallen snel te vinden.
Tot slot wil ik u vragen om zaterdag 4 september vast in uw agenda te noteren voor de Raadsherenloop en hopelijk ook
voor een borrel en barbecue. Fijne zomer en tot dan!
Hartelijke groet van uw bestuur,
Sylke Wieland
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BUURTNIEUWS
Kettinginterview Gerard Schelvis, Fagelstraat, foto's Cécile Knepflé
1. Wanneer en waarom ben je in de Raadsherenbuurt komen wonen?
Wij woonden voordien in een fraai wevershuis met drie verdiepingen aan de rand van het Herengracht-Zijlsingel-gebied.
Door de sanering en de nieuwbouw daarvan werd ons stekkie in veel opzichten minder aantrekkelijk. We gingen op zoek
naar een groene wijk voor onze kinderen en ontdekten vlak bij ons beider werk een fraai pand in de Raadsherenbuurt.
Afkomstig uit een milieu waarin elk dubbeltje drie maal moest worden omgedraaid, was ik echter huiverig voor hoge
hypotheken en heb ik mijn kans voorbij laten gaan. Misschien had ik beter naar mijn vrouw moeten luisteren. Gelukkig
vonden we snel een even aantrekkelijk alternatief. De verhuizing was op 29 april 1983 en binnen enkele weken voelden
we ons al helemaal thuis in de Fagelstraat.
2. Wat is het mooiste originele detail in je huis?
Ik kan weinig oorspronkelijks meer bedenken. Dankzij mijn vader, een handige bouwvakker, is er veel onder handen
genomen. De pruikenboom in de achtertuin verscheen hier vlak na onze komst, evenals het sierlijk plaveisel van
authentieke rijnsteentjes.
3. Wat is je favoriete buurtactiviteit?
In een ver verleden heb ik enkele jaren veel plezier gehad als lid van de redactie van De Raadsheer. Ik onderhield daarin
een kluchtig feuilleton over de fictieve familie Harderaes. Verder maakte ik ooit deel uit van een gezellig buurtkoor dat
opruiende liederen ten beste gaf en van een werkgroep die kindervoorstellingen in openluchttheater Leidse Hout
organiseerde. Meer recent heb ik goede herinneringen aan de dag dat we met veel buurtgenoten geprogrammeerd en
veilig borrelden in en nabij elkaars voortuintje. En ook de schrijfactie voor Amnesty International heeft me niet
onverschillig gelaten.
4. Als de Raadsherenbuurt € 50.000 zou krijgen om
de buurt te verbeteren of te verfraaien, hoe zou jij dat
bedrag dan besteden?
Ik heb ooit met instemming buurman Jos Biemans horen
klagen over de lelijke straatverlichting in deze buurt. Als
het te duur is om die te vervangen, zou ik graag
kunstenaars vragen om elke ufo met stokje wat te
verfraaien. Ik heb overigens onlangs op de Vrouwenweg
soortgelijke lichtmasten gezien waaraan ringvormige
bloembakken zijn bevestigd. Ook niet verkeerd: het geld
besteden aan huur van een stukje Pauluskerk voor een
wekelijkse buurtsoos, of een houten keet laten bouwen
als hangplek voor jong en oud. En extra voor heel jong:
een van pallets gemaakte, veilige ‘boomhut’. In de Jacob
Catslaan hebben ze zoiets.
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BUURTNIEUWS

5. Hoe vier jij het leven?
Op twee manieren. Aan de ene kant heel gretig, gulzig en soms ongeduldig. Ik doe mijn best om zo veel mogelijk uit het
leven te peuren. Lezen, reizen, talen leren en bijhouden, sporten, dat soort dingen. Aan de andere kant val ik nogal eens
stil als ik probeer te beseffen dat dit schamele zootje koolstofatomen in het ontzagwekkende heelal mag bestaan en dat ik
dat toevallig ben. Vooral rond mijn verjaardag pleeg ik daar dankbaar even bij stil te staan.
6. Wanneer heb je voor het laatst gebruik gemaakt van wat Leiden aan cultuur te bieden heeft?
Dankzij tante Corona kan ik me niet herinneren wanneer het de laatste keer was. Samen met vrienden woonden we
geregeld een mooie opera bij. Een mooi concert van Amsterdam Simfonietta in de Stadsgehoorzaal is al weer lang
geleden. In Leidse musea zie je ons geregeld en in normale tijden verzorg ik rondleidingen in Rijksmuseum Boerhaave.
Ik hou erg van theater, heb vroeger ook geacteerd en jongeren geregisseerd. Van een goed in elkaar gezet en gespeeld
toneelstuk kan ik intens genieten, ook en misschien vooral van klassiek toneel. Oudere muziek wordt steeds opnieuw
geïnterpreteerd en vertolkt, maar klassieke toneelteksten nauwelijks meer. Dat vind ik soms jammer.
7. Welke krant en welke nieuwsapps lees je op welk moment van de dag en hoe lang doe je daar over?
De NRC op papier en het Leidsch Dagblad digitaal. Mijn dochter bewaart sommige katernen van de Volkskrant voor me.
Nieuwsapps ken ik niet. Ik kijk af en toe naar actualiteitenprogramma’s als Buitenhof, maar heb een bloedhekel aan het
gekakel in al die tokshows.
8. Wat komt spontaan bij je op als je het thema van deze Raadsheer -Overgang- leest?
Ik heb me twee keer ‘in de overgang’ gevoeld. De eerste keer was toen ik als onnozel jongmens in de studentenwereld
terechtkwam. De tweede overgang is al enige tijd gaande: toetreding tot de orde der bejaarden. Het is even wennen: ook
al ben je kerngezond en sport je tamelijk intensief, in de trein staan ze voor je op en bij de kassa vragen ze of je alles hebt
kunnen vinden. Ik leef nog net zo gretig als vóór mijn pensioen, maar naarmate sluitingstijd nadert, probeer ik vaker te
lezen en na te denken over de eindigheid van het leven. Ik ga daarvoor graag te rade bij Seneca en Schopenhauer, bij de
laatste vanwege zijn chagrijnige humor, die heel opbeurend kan werken.
9. Welke vraag zou je jezelf willen stellen? En wat is je antwoord?
Als deze vragen een manier zijn om te vernemen wat ik tot slot nog kwijt wil:
ik ben niet zo dol op thema’s, maar de laatste Raadsheer, over coming-out,
vond ik een ijzersterk nummer. Petje af.
10. Wie mag het volgende kettinginterview vullen en waarom?
Paula Werner, onze buurvrouw van schuin achter en mijn zeer gewaardeerde
collega bij de stadsgidsen van het Gilde. Dankzij haar ben ik daar
terechtgekomen en heb ik heel wat opgestoken over mijn woonplaats, die ik
ook meer en meer ben gaan waarderen. Ik voel me een echte Leienaar.
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BUURTNIEUWS
Koningsdag 2021 Barbra Verbrij, foto's Martine de Jonge-Voskuil en Nicole van der Linden
Voor de kinderen van De Raadsherenbuurt hebben we een foto-bingo-speurtocht gemaakt voor Koningsdag.
Er waren ongeveer 35 kinderen die enthousiast en heel ijverig op zoek gingen naar de oranje attributen die verborgen
waren in de buurt. Als ze alles gevonden hadden kregen ze drinken en wat lekkers. Vervolgens hebben de kinderen met
elkaar een grote stoepkrijttekening gemaakt.

Er werd natuurlijk gevlagd en spontaan geborreld in de
voortuinen en op straat. Gelukkig was het mooi weer!
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BUURTNIEUWS
Sociaal jaarverslag 2020 Raadsherenbuurt Roos Toxopeus en Sylke Steggerda
Dit artikel is ingekort door de redactie. Het volledige
jaarverslag is op te vragen bij het bestuur.

Besselink stelden zich herkiesbaar. Ernst ter Braak (secretaris)
trad uit het bestuur en werd door de nieuwe voorzitter Paulien
Retèl heel hartelijk bedankt voor zijn inzet. Sylke Wieland
In dit sociaal jaarverslag staat wat de vereniging in 2020 heeft nam de portefeuille van secretaris van Ernst over. Roos
georganiseerd aan bijeenkomsten en welke mededelingen zij
Toxopeus en Pippijn Wijnhoven bleven aan als bestuursleden
heeft verstrekt. Met deze bijeenkomsten en informatie zorgen maar legden hun portefeuilles neer, deze zijn overgenomen
we voor sociale activiteiten in de buurt, die de leefbaarheid
door: Paulien Retèl - voorzitter en Joep Besselink –
vergroten en eraan bijdragen dat de Raadsherenbuurt een fijne penningmeester. Carien Winckel werd geïnstalleerd als nieuw
buurt is om in te wonen. Dat is mede mogelijk dankzij de
bestuurslid.
contributiebijdragen die we ontvangen van veel buurtbewoners
en van de inzet van veel vrijwilligers bij de organisatie van
De buurtpenning
bijeenkomsten én dankzij de enthousiaste komst van
Dit jaar werd de eerste buurtpenning uitgereikt. Deze penning
buurtgenoten naar deze bijeenkomsten.
is bedoeld voor buurtgenoten die zich gedurende lange tijd
hebben ingezet voor De Raadsherenbuurt. Op 3 juni, op haar
2020 was een wonderlijk jaar. Door de uitbraak van de
75e verjaardag, kreeg Janny van Nieuwkoop als eerste
COVID-19 pandemie golden vrijwel het hele jaar maatregelen buurtbewoner de penning opgespeld voor haar jarenlange
om de verspreiding van het virus te beperken. Deze hadden
bijdrage aan de Raadsheer. We hopen dat ze hem met plezier
grote invloed op de gebruikelijke buurtactiviteiten. Het bestuur en trots zal dragen.
heeft geprobeerd voor iedere buurtactiviteit een alternatief,
passend binnen de dan geldende maatregelen, te organiseren. Lustrum, Raadsherenloop en zomerbarbecue
Op zaterdag 6 september werd aandacht besteed aan het 95Nieuwjaarsborrel
jarig lustrum van de buurt. Helaas niet met het grote feest en
Het nieuwe jaar begon met een geanimeerde nieuwjaarsborrel de traditionele barbecue zoals we gehoopt hadden, maar wel
op zondag 12 januari 2020, bezocht door tientallen
met een gezellige buurtborrel. Pippijn Wijnhoven zorgde voor
buurtgenoten in de Tennisclub.
een online Raadsherenloop waarbij alle buurtgenoten op eigen
gelegenheid 5 kilometer konden lopen en hun tijd konden
Koningsdagborrel
doorgeven aan het bestuur. Voor kinderen was er een loop over
In plaats van Koningsdag werd het ‘Woningsdag', maar wel
2,5 km.
met een oranje randje. Overal werd gevlagd en gewimpeld. De
oproep van het bestuur om met elkaar buiten een glas te heffen Hutspot op 3 oktober
op de Koning en het Wilhelmus mee te zingen leidde tot
Op 3 oktober werd er volgens de traditie weer hutspot gegeten
schallende radio's in voortuinen en buurtgenoten die elkaar
in de buurt. Anders dan de traditie gebeurde dat dit keer niet
toch even troffen op straat, elkaar groetten vanaf stoepen,
gezamenlijk in de Fagelstraat, maar bij eenieder thuis. Het
getooid in oranje, een tompouce in de ene hand, een glas in de bestuur had gezorgd voor kant en klare pakketten en die bij
andere.
alle deelnemende huishoudens bezorgd.
Algemene Ledenvergadering (ALV)
Half maart 2020 startte in Nederland de eerste landelijke
lockdown. Hierdoor kon de Algemene Ledenvergadering niet
plaatsvinden. Een digitale ALV via ZOOM op 19 mei 2020
werd goed bezocht! Naast het bestuur vonden elf buurtgenoten
de weg naar deze vergadering en nuttige bijdragen en
discussies bleken mogelijk. Op de agenda stonden o.a. de
financiën en de ontwikkelingen in de buurt. T.a.v. de OPAgelden moest helaas worden meegedeeld dat de prijs van oudpapier zo gekelderd is dat het inzamelen van papier nu geld
kost i.p.v. oplevert en dat daarom is besloten hier voorlopig
mee te stoppen. Rob Grootenhuis werd bedankt voor zijn
jarenlange organisatie van de OPA! Er is uitgebreid gesproken
over de activiteiten voor 2020 (inclusief het lustrum). Met
instemming van de vergadering werd besloten steeds kort van
tevoren te bezien wat mogelijk was. Daarbij werd besproken
dat we een lustrumfeest alleen willen houden als ALLE
buurtgenoten zich daar veilig en vrij kunnen en durven
begeven.

Sint Maarten werd lichtjesfeest
Ook de gebruikelijke Sint Maartenviering kon niet doorgaan.
In plaats daarvan vierden we met elkaar het traditionele
lichtjesfeest dat hoort bij Sint Maarten en daarna op andere
data nog twee andere lichtjesfeesten: op 13 december Sint
Lucia en op 21 december Midwinter. Prachtig om te zien dat
zoveel buurtgenoten een lichtje hadden aangestoken om een
gevoel van warmte en saamhorigheid te delen.
Buurtkrant De Raadsheer
Viermaal per jaar verschijnt de buurtkrant dankzij de inzet van
de redactie en van buurtbewoners die een bijdrage leveren aan
de krant en met financiële steun van de buurtvereniging. De
thema’s van vorig jaar: Buiten, Onze buurt in Coronatijd,
Geschiedenis en Rust. Met alle verhalen over en uit de buurt,
is de Raadsheer een belangrijk bindmiddel.
Website en buurtmail
Op de website en via buurtmail informeert het bestuur van de
buurtvereniging de buurt over allerlei zaken. De site is te
bereiken via: www.raadsherenbuurt.com

Roos Toxopeus (voorzitter) Pippijn Wijnhoven
(penningmeester), Sylke Wieland, Paulien Retèl en Joep
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BUURTNIEUWS
De Leidse Hout 90 jaar: van natte weide tot wandelpark Lieke van Boven
De Leidse Hout heeft iets vanzelfsprekends, het lijkt of het park er altijd geweest is. Even vanzelfsprekend hoort de Leidse Hout
bij de Raadsherenbuurt: ‘Deze woning ligt op slechts enkele passen van het befaamde Leidse Hout’, lees ik op Funda.
Buurtgenoot Gerard Schelvis dicht erover in het Raadsherenbuurtlied: ‘Leidse Hout, zo vertrouwd, met zijn zonneweides’
(gevolgd door: Rozenplein, beetje klein, fijnste plein van Leiden). In werkelijkheid heeft in 90 jaar op deze plek een
transformatie in optima forma plaatsgevonden ‘van natte weide tot wandelpark’ - de ondertitel van het boek dat gemaakt is ter
gelegenheid van 75 jaar Leidse Hout.
‘Een lustoord in beginsel gereed’
Onder deze leuze werd De Leidse Hout op 30 juni 1931 feestelijk geopend met zang en dans. Het Leidsch Dagblad berichtte
lovend over de aanleg van het park: ‘Voor volwassenen als voor kinderen die in de vijvers dartelend 'pootjebaden' of hun
scheepjes laten varen is deze omgeving als een oase na een verblijf in de druk-rumoerige straten, vol lawaai van het moderne,
enerverende verkeer. Het is goed een tijd te verwijlen in deze omgeving, waar een kunstenaar een ongerepte natuur schiep,
zonder het aspect te verkrijgen van een park of plantsoen waaraan altijd de gedachte aan te opzettelijk cultuur verbonden is.’
Wie het filmpje van de opening bekijkt (youtube: Opening Leidse Hout 30 juni 1931) vraagt zich af of deze verslaggever een
visioen heeft gezien, want de boompjes zijn wel erg klein, het bruggetje oogt wat krakkemikkig, de struiken kaal.
Een lustoord in volle glorie
Als we de beelden van het filmpje vergelijken met de pracht van het
park nu, dan kunnen we vaststellen dat in 90 jaar het ‘lustoord in
beginsel’ is getransformeerd naar een ‘lustoord in volle glorie’. Vooral
bij de overgang van winter naar zomer is dat goed te zien aan de
uitbundige flora. De rijke fauna is minder zichtbaar aanwezig, maar
onder en boven de grond gebeurt er van alles om als soort te overleven.
Daarbij is de overgang van de ene naar de andere verschijningsvorm
vaak spectaculair. Neem de libellen, die in de maanden mei tot
augustus in groten getale bij de grote vijver te zien zijn. Ze leven
maanden als larve onder water, na 9 tot 17 (!) vervellingen in een
periode van 1 à 2 jaar komen ze uit het water, ‘sluipen uit’ hun laatste
vel, planten zich voort en sterven na korte tijd. Deze en nog veel meer
informatie is te vinden in het boekje ‘Dieren in de Leidse Hout’, dat
onlangs is gepresenteerd bij de officiële verjaardag van het park op 30
juni jl. Leden van de Vrienden van de Leidse Hout krijgen dit boekje
Foto Lieke van Boven
en Bomen in de Leidse Hout gratis. Nieuwe leden ook, maar er is nog
een reden om lid te worden. Want zo vanzelfsprekend is het niet dat de Leidse Hout er als een lustoord met ongerepte natuur
bij ligt. Nieuwe buurtbewoners weten misschien niet dat het park in de loop van de tijd serieus is bedreigd, met plannen voor
een busbaan, zelfs woningbouw. Daartegen is indertijd met succes actiegevoerd door de Vrienden en buurtbewoners.
Lang leve De Leidse Hout
Alledaagse bedreigingen zijn de verstoringen
van de natuur door mensen, honden, geluid,
vandalisme, zwerfafval. Dat gebeurt nu
eenmaal in een Volkspark, maar de schade
kan wel beperkt worden. De Vrienden zijn
een belangrijke gesprekspartner van de
gemeente bij beleid, beheer en onderhoud.
Praktisch helpen vrijwilligers met klussen in
het groen en het opruimen van zwerfafval.
Het park heeft sinds 2009 de status van
gemeentelijk monument, maar we weten ook
dat waakzaamheid geboden blijft. Denk aan
de Omgevingsvisie 2040; het is mooi om te
zien hoe de reacties van de Vrienden van de
Leidse Hout en de buurtvereniging elkaar
aanvullen en versterken in het gezamenlijk
streven: lang leve de Raadsherenbuurt en Protest tegen aantasting Leidse Hout op parkeerplaats Pauluskerk, Archief
Vrienden van de Leidse Hout (foto Holvast)
lang leve De Leidse Hout!
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Herinrichtingsplannen voor de Raadsherenbuurt Barbera Kersbergen
Het kan bijna niemand zijn ontgaan dat de gemeente in april 2022
wil starten met werkzaamheden aan de riolering in de
Raadsherenbuurt en de Vogelwijk. Het riool is ongeveer 45 jaar
oud en van slechte kwaliteit. De gemeente Leiden wil voorbereid
zijn op de verandering van het klimaat. In het nieuwe rioolstelsel
wordt daarom een groot deel van het hemelwater gescheiden
afgevoerd naar sloten in de buurt. Het vuilwater wordt afgevoerd
naar de waterzuivering. Bij een piekbui, met lokaal extreme
regenval, kan zo wateroverlast en het overlopen van het
vuilwaterriool voorkomen worden.
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de wijk op te
knappen en toekomstbestendig te maken. In de bodem wordt
alvast ruimte gereserveerd voor een ander energienet. Er wordt
daar ook een drainagebuis geplaatst om de stand van het
grondwater te kunnen reguleren. De parkeervakken zullen worden
bestraat met een verharding die water- en groen-doorlatend is.
Verder wil de gemeente groen in de straten toevoegen.
Regenwater kan op deze groene plekken in de bodem zakken. De
aanwezigheid van groen verkoelt tijdens warme dagen en
bevordert de biodiversiteit. Er zal daarom veel aandacht zijn voor
de grootte van de boomspiegels. De gemeente ziet het Rozenplein
als dé plek in onze wijk waar extra vergroening mogelijk is.

Sinds die tijd is veel gebeurd. In januari meldde Van Zanten dat
het project vertraging had opgelopen door vertrek van de
hoofdontwerper. Hij is opgevolgd door landschapsarchitect Thibo
Duifhuizen.
Tamara
Weber
werd
aangesteld
als
omgevingsmanager. In februari zijn door de gemeente digitale
meedenksessies georganiseerd met de omwonenden van het
Rozenplein. De werkgroep en het bestuur van onze wijk
organiseerden in april een digitaal buurtgesprek en een enquête
over de herinrichting van de openbare ruimte, om te peilen welke
ideeën er leven in onze wijk. Het verslag hiervan vindt u op
Raadsherenbuurt.com.
Het Voorlopig Ontwerp van de gemeente werd begin april
gepresenteerd op Doemee.leiden.nl. Er volgden digitale
bewonersbijeenkomsten per straat. Toen werd duidelijk dat in een
aantal straten éénrichtingsverkeer zou worden ingevoerd en dat 37
parkeerplaatsen zouden verdwijnen in de binnenste straten van de
Raadsherenbuurt. Dit leidde tot veel discussie en verhitte
gesprekken tussen het projectteam en bewoners van onze buurt.

Het bestuur van de Raadsherenbuurt heeft daarom een brief
geschreven aan de wethouder. In de brief dringen we aan op een
betere samenwerking. We verwachten oplossingen voor de echte
problemen in onze wijk, zoals te hard rijden en sluipverkeer en
De voorbereidingen voor het vervangen van de riolering zijn al meer aandacht in het ontwerp voor het karakter van de buurt, voor
geruime tijd aan de gang. Oplettende bewoners zagen landmeters kindvriendelijkheid en kindveiligheid. Ook deze brief kunt u
in de straat, er werden opgravingen gedaan om na te gaan hoe de terugvinden op Raadsherenbuurt.com.
ruimte in de bodem verdeeld is, een bomenexpert kwam langs om
alle bomen in de wijk te inspecteren en in de brievenbus vielen Het nieuws over de onrust in de buurt bereikte het Leidsch
informatiebrieven van de gemeente.
Dagblad en leidde tot vragen in de gemeenteraad. De
participatietijd op Doemee.leiden.nl werd verlengd. Er vond een
De werkgroep Straten en Groen
aantal digitale werkbijeenkomsten plaats met de gemeente, het
In het voorjaar van 2020 presenteerde de gemeente haar eerste bestuur van de wijk en een lid van de werkgroep. Dorine Duives,
plannen voor de herinrichting in een Voorlopig Schetsontwerp op verkeerskundige, en Patrick Meijer, voormalig raadslid, beide uit
haar digitale platform Doemee.leiden.nl. De plattegrond van dit de Van Oldenbarneveltstraat, boden hun hulp aan.
ontwerp was onduidelijk en lastig te interpreteren. De inwoners
werd gevraagd om een voorkeur uit te spreken voor plannen voor Voorlopige uitkomsten
‘een groene verbinding’ in de Adriaan Pauwstraat en wensen Het éénrichtingsverkeer wordt niet ingevoerd. Dit kan zo blijven
kenbaar te maken voor ‘een leuke ontmoetingsplek’ bij het zolang er geen problemen zijn. Parkeerplaatsen worden zoveel
Rozenplein.
mogelijk behouden. Tijdens een online presentatie van het bestuur
aan de wijkbewoners bleek dat bewoners van het Rozenplein nog
Frank Nortier, wonend in de Johan de Wittstraat, vroeg tijdens de verdeeld zijn over het te kiezen ontwerp. De bewoners van de Van
ALV 2020 van de Wijkvereniging nadrukkelijk aandacht voor de Ledenberchstraat protesteren tegen het aanbrengen van meer
plannen van de gemeente. Het bestuur besloot daarom een parkeerplaatsen op nieuwe plekken.
werkgroep in het leven te roepen. Frank was zelf bereid om
voorzitter te worden. In de werkgroep zijn inmiddels bewoners uit Hoe nu verder
alle straten vertegenwoordigd, zij kennen de situatie in hun straat Het bestuur en de werkgroep hopen met hun inspanningen een
immers het beste en zien makkelijker waar knelpunten ontstaan positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en
en waar juist kansen liggen.
toekomstbestendigheid van onze mooie wijk. De gemeente wil 14
juni een aangepast Voorlopig Ontwerp op Doemee.Leiden.nl
Wat is er gebeurd
presenteren en een nieuwe participatieronde voor alle bewoners
Eind september 2020 hebben vier leden van de werkgroep, de starten. Niet veel later zullen de plannen volgen voor de buitenste
projectmanager David van Zanten en de hoofdontwerper Geert straten van de wijk. Laat de gemeente alstublieft weten wat u van
Ankersmit, alle straten van onze wijk bezocht en de knelpunten de plannen vindt!
en kansen die de werkgroep toen zag besproken. Het bezoek
verliep heel prettig. Er leek veel begrip te zijn voor onze Er verlopen een paar weken tijd tussen het schrijven van dit stuk
bezwaren en wensen. Van Zanten gaf wel aan dat hij met een en het uitkomen van de Raadsheer. De sluitingsdatum van de
projectteam aan de herinrichting werkte en hij zich moest houden participatieronde is nog niet bekend. Tijdens het schrijven van dit
aan de kaders die vanuit het gemeentebestuur gegeven zijn.
stuk kregen we het bericht dat Frank Nortier heeft besloten zijn
rol in de werkgroep, om gezondheidsredenen, te beëindigen.
Frank, veel dank voor al het werk en je inzet!
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Mensenrechten-Kunstroute Amnesty Leiden Marianne Reijnhoudt en Ine Wiersma
We willen aandacht vragen voor de Mensenrechten-Kunstroute en de crowdfundactie voor een boekje over deze route en de
mensenrechten in Leiden. Het bestuur van de Raadsherenbuurt steunt deze actie.
De Mensenrechten-Kunstroute Amnesty Leiden
Op 18 juli 2021 wordt de Mensenrechten-Kunstroute Leiden officieel geopend. Het is een stadswandeling langs 19 bijzondere
locaties in de binnenstad van Leiden, die een relatie hebben met mensenrechten. Op de route staan tot aan het einde van 2021
drie kunstwerken, die speciaal gemaakt zijn om de verbinding tussen de betreffende locatie en mensenrechten te laten zien. De
kunstwerken staan in de voortuin van de oude universiteitsbibliotheek op het Rapenburg, het Kamerlingh Onnes gebouw aan
de Steenschuur en bij De Bakkerij op de Oude Rijn. De route is een
initiatief van Amnesty Leiden, samen met een groot aantal andere
vrijwilligers. De wandeling kan gelopen worden aan de hand van de
app izi.travel, onder de naam Mensenrechten-Kunstroute Amnesty
Leiden, en aan de hand van een flyer, die op verschillende plaatsen in
Leiden gratis beschikbaar komt. Deze flyer is los toegevoegd aan
deze Raadsheer.
Crowdfundactie
Over de route en over de betekenis van mensenrechten voor Leiden
willen we ook een boekje uitgeven. In het boekje geeft Cor Smit,
stadshistoricus van Leiden, een beschrijving van mensenrechten en de
locaties uit de route. Burgemeester Henri Lenferink schrijft een
artikel over de betekenis van Leiden als stad van vluchtelingen. Rick
Lawson, hoogleraar Europees recht en mensenrechten aan de
Universiteit Leiden, verdiept zich in deze uitgave in de vrijheid van
meningsuiting. Het boekje wordt zodanig vormgegeven, dat het geschikt is om tijdens de wandeling als gids te gebruiken.
Voor het hele project hebben we al verschillende bijdragen en subsidies ontvangen, maar we hebben voor het boekje nog €1000
nodig. Hiervoor wordt uw bijdrage gevraagd! U kunt een bijdrage leveren door een donatie te doen op rekeningnummer NL 56
TRIO 0197 6997 74 van Amnesty Leiden, onder vermelding van Mensenrechten-Kunstroute. Amnesty heeft een ANBI status.
Een leuke andere vorm van doneren is meedoen met een rondleiding op de Mensenrechten-Kunstroute. De rondleiding wordt
verzorgd door de gidsen Gerard Schelvis, Hanna Verhoef en Paula Werner. U kunt hiervoor een vrijwillige bijdrage geven. De
rondleidingen vinden in principe plaats op de laatste zondag van de maand. Op verzoek kan voor een ander moment gekozen
worden.
Voor nadere informatie en aanmelding: Ine Wiersma, Fagelstraat 24, Leiden i.wiersma@planet.nl
De werkgroep Mensenrechten-Kunstroute bestaat uit Hilde van Dijk, Marianne Reijnhoudt, Frans Vos, Ine Wiersma en Hans
Willemse.
Rectificatie
In het interview met
Marianne Reijnhoudt dat in
het vorige nummer stond,
werd gesproken over een
cartoon die gemaakt was
voor Amnesty International.
Deze was getekend door
Maarten Wolterink, wiens
grootouders in de
Fagelstraat hebben
gewoond. De cartoon zelf
was er helaas niet bij
afgedrukt. Bij dezen nog.
Het gaat om Melike Balkan
en Özgür Gür, die in Turkije
vervolgd worden vanwege
hun activisme voor de LHBTgemeenschap daar.
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Annechiens herinneringen Annechien van Zuilen, Rita de Coursey, Marit Timmers
Onze buurtgenote Annechien van Zuilen zal ons in deze en de aankomende Raadsheren meenemen in een aantal van
haar herinneringen over vroegere tijden in de Raadsherenbuurt en aan WOII.
Als eerste vertelt zij over de waarde van het Wilhelmus voor haar en toont ze buurtfoto’s van vroeger.
Het Wilhelmus
Op Koningsdag jl. werd ik vroeg in de
ochtend verrast door het zingen van het
Wilhelmus in de Fagelstraat. Heel vrolijk.
Hoe fijn dit weer geheel vrij en onbezorgd te
kunnen horen. In 1940 woonde ik in de
binnenstad dicht bij een mulo-school voor
meisjes. De muzieklerares aldaar vond het
nodig om de kinderen het Wilhelmus te leren
zingen. Dat zou juist in die tijd misschien wel
eens te pas kunnen komen, zo legde zij uit in
haar argeloosheid. Maar de werkelijkheid
werd anders; de verrader slaapt nooit. Niet de
lerares, maar de directrice van de school
werd gearresteerd en voor enige tijd voor straf opgesloten in de gevangenis te Scheveningen. Een zeer bekend adres in
die tijd. Zij droeg de verantwoording en had beter moeten weten, vond de bezetter. Het Wilhelmus hoorde hier niet meer
thuis. De directrice is dit in haar leven nooit meer te boven gekomen, door een slechte gezondheid. Wees zuinig op het
Wilhelmus!

Foto’s van vroeger
Prenten van het uitzicht vanuit de huizen van de Fagelstraat (oneven zijde) richting de dahliakwekerij. Aan de achterkant
stond enkel een laag heggetje, dat onderhouden werd door de dahliakwekerij. De huizen aan de Van Beuningenlaan
waren er nog niet; je keek uit over de dahlia’s. De tuinen
waren kleiner, maar leken groot omdat je ver kon kijken.
Destijds hadden alle tuinen een schuurtje zoals op de foto.
In enkele tuinen is nog steeds dit schuurtje te vinden. Er zijn
echter ook veel tuinen waar dit schuurtje is verwijderd om
de tuin te verlengen of een nieuwe schuur achterin de tuin te
plaatsen. Je kon achterom fietsen; dan mocht je over het
terrein van de dahliakwekerij. De mensen maakten door de
lage heggetjes tussen de achtertuinen makkelijk praatjes met
elkaar, terwijl zij bijvoorbeeld de was ophingen.
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De Leidse Hout 90 jaar Lieke van Boven
De Leidse Hout 90 jaar: feest op 12 september!
Op zondag 12 september vindt een evenement plaats
voor en door gebruikers van het park. We willen alle
aspecten van natuur, cultuur, sport en recreatie samen
met de gebruikers van het park beleven. Veel organisaties
die van het park gebruik maken, doen mee: o.a. Leiden
Atletiek, yoga, Tai Chi, tango dansen en Japans
boogschieten. Er is een markt met informatie en door het
hele park zijn (sport)activiteiten, voorstellingen in de
Waterlelie en het Openluchttheater, een
natuurpuzzeltocht en nog veel meer. Iedereen is
uitgenodigd om te komen kijken of mee te doen aan de
activiteiten.
Het programma wordt t.z.t. bekend gemaakt via de
website en andere kanalen.
www.vriendenvandeleidsehout
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Jaaroverzicht 2020 Vereniging Vrienden van de Leidse Hout
Dit artikel is ingekort door de redactie. Het volledige
fietsen en auto’s in het park. In onze gesprekken met de
jaaroverzicht is te vinden op www.vriendenvandeleidsehout.nl, diverse afdelingen binnen de gemeente dringen wij aan op
pagina Bestuur en documentatie
een geïntegreerde aanpak van beleid, uitvoering en

handhaving.

We hadden voor 2020 weer een uitgebreid programma van
activiteiten samengesteld. Helaas gooide het coronavirus
roet in het eten. Vanwege regels rond contact en
groepsgrootte konden veel activiteiten hierdoor niet of
slechts in aangepaste vorm doorgaan. Desondanks is ook
2020 weer een actief jaar geweest.

De Groengroep van de vereniging helpt twee keer per
maand met allerlei klussen waar de gemeente anders niet
aan toekomt. In het verlengde van de Groengroep hebben
vrijwilligers mezenkasten opgehangen ter bestrijding van
de eikenprocessierups. Dit experiment bleek in 2020 al
direct succesvol met meer dan 200 jonge mezen en
inderdaad minder last van de rups. Dit heeft ertoe geleid dat
begin 2021 extra kasten zijn opgehangen in en langs de
rand van het park.

Onderhoud van de Leidse Hout
Afgelopen jaar is het terrein rond de Waterlelie mooi
opgeknapt met nieuwe bestrating en meer ruimte voor o.a.
het opstellen van stoelen voor de zomerconcerten. In
hetzelfde traject zijn ook de wandelpaden van de Van
Waverenweg en de De Kosterweg gerenoveerd. Als
onderdeel van de groene corridor van de Leidse Hout naar
het stationsgebied is een stuk van het fietsdeel van de De
Kosterweg eveneens vernieuwd, maar een groot deel bleef
slecht. Begin 2021 is met een tijdelijke oplossing de ergste
schade hersteld. Opknappen van de omgeving van het
Theehuis en een nieuwe opslagruimte voor de Waterlelie
zijn niet gerealiseerd. Wij blijven hierover in gesprek met
de gemeente, waarbij voor de opslag aan een passend
alternatief wordt gewerkt.

Natuurexcursies en Natuurpaden
Voor 2020 waren met diverse specialisten – grotendeels
vanuit Naturalis – excursies gepland over stinzen, bomen,
insecten en paddenstoelen. Uiteindelijk kon er geen enkele
doorgaan en is afgesproken te kijken wat de mogelijkheden
zullen zijn in 2021. Op onze website zijn voor de stinzen
wel foto’s met begeleidende tekst geplaatst ter informatie
voor wandelaars in het park. Het Herfstpad met de
scholieren van de Woutertje Pieterse kon gelukkig wel
doorgaan. Erg leuk was dat er een overvloed aan
paddenstoelen was tijdens het Herfstpad.

Stedelijk beheer onderhoudt het park. Bij onze jaarlijkse
schouw met de operationeel manager van Stedelijk Beheer
was de conclusie dat het park er over het algemeen goed bij
ligt. Daar hebben de eerder genoemde
herstelwerkzaamheden van diverse paden bij geholpen,
maar zeker ook de enthousiaste inzet van de groenmannen
van de gemeente. Tegelijkertijd is er een aantal zaken waar
extra inspanning hard nodig is. Zo zijn er nogal wat bankjes
in het park die scheef gezakt zijn en behoeft de zonnewijzer
op de grote speelweide al jaren herstel. Daarnaast is
handhaving van het hondenbeleid en het duidelijk aangeven
van de regels een jaarlijks terugkomend thema.
Hetzelfde geldt voor de prullenbakken en overlast van

Cultuur en festiviteiten
De zomerconcerten in de Waterlelie zijn een vast onderdeel
van de jaarcyclus in het park. Er was weer een gevarieerd
programma, maar ook hier vroegen de beperkingen grote
flexibiliteit van het ‘Waterlelieteam’. De gemeente was
gelukkig coöperatief en uiteindelijk konden met veel succes
toch zeven concerten georganiseerd worden (in plaats van
de beoogde twintig). Het jaarlijkse grote evenement
Werfpop kon in 2020 niet doorgaan.
Overige activiteiten
Voor de Leidse Hout is het van belang niet alleen te kijken
naar beheer binnen de grenzen van het park, maar ook naar
ontwikkelingen daarbuiten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
continue lichtvervuiling door de parkeergarage van Alrijne,
maar ook voor de verbinding met andere
groenvoorzieningen, de zogenoemde ‘groene corridor’. In
dat kader hebben we contact met de gemeente en diverse
andere partijen.
Het bestuur wil de communicatie met de leden en andere
gebruikers van het park verder verbeteren. Nadat in 2019
enige aanpassingen aan de website zijn gedaan, is in 2020
extra aandacht geweest voor de nieuwsbrief zowel
inhoudelijk als qua frequentie. In 2020 is begonnen met de
voorbereiding van het jubileumjaar 2021. Dan bestaat de
Leidse Hout 90 jaar, de Waterlelie 25 jaar en onze
Vereniging 35 jaar.

Foto Groengroep VVLH
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THEMA – OVERGANG
De overgang naar het nieuwe normaal Hans Rohlof
Uw redacteur heeft het thema van dit nummer, overgang, direct begrepen als de overgang van de lockdown, of de
coronaperiode, naar een min of meer normale samenleving. Omdat de rest van de redactie daar wel wat inzag, besloot
hij een aantal buurtgenoten te interviewen over deze overgang, die dus niet alleen bij vrouwen (en mannen) van een
zekere leeftijd voorkomt, maar bij álle buurtgenoten.
De buurtgenoten die ik bevraagd heb komen hier allen anoniem in voor. Sommige typen zijn ook samengesteld uit
diverse personen. Kijk in de spiegel of u uzelf ook herkent bij deze typeringen. En of u nog dingen kunt toevoegen aan
deze karakteristieken.
De wat introverte ambtenaar
‘Ik ben in januari met een nieuwe baan op het ministerie gestart. Op mijn werkplek ben ik enkel geweest om een nieuwe
laptop in ontvangst te nemen; het kwam heel verloren over. Ik heb mijn collega’s alleen nog gezien in een
videovergadering. Ze hebben me virtueel begroet, en dat was het. Eigenlijk vond ik dat wel fijn. Ik kan me op mijn
nieuwe werk concentreren en dat is heel prettig. Ik hoef niet sociaal te zijn. Ik zie nu eigenlijk wel wat op tegen de datum
dat we allemaal weer op kantoor kunnen komen. De afdeling heeft in de zomer een borrel georganiseerd in een park,
waarbij we in kleine groepen bij elkaar komen, maar dan moet ik sociaal zijn en dat lukt me niet altijd zo goed. Was
corona er nog maar.’
De dokter en de leraar
‘De laatste tijd is alles weer open gegaan. Ik zie al mijn patiënten/leerlingen weer face to face. Dat is aan de ene kant
heerlijk, ik kan beter aanvoelen wat ze precies nodig hebben. Met dat ellendige beeldbellen mis je veel lichaamstaal van
hen. Aan de andere kant moet ik ook weer op mijn eigen lichaamstaal letten. Mijn patiënten/leerlingen zien het ook snel
wanneer ik wat verveeld ben. Ook moet ik me weer beter kleden, die trainingsbroek moet uit. Ik heb weer wat moderne
kleren gekocht, de eerste dag dat de winkels weer open gingen.’
De jongere
‘Ik heb het best moeilijk gehad in de
coronaperiode en ben heel blij met de
overgang naar het nieuwe normaal.
Ik kan gewoon weer wat keten met
mijn vrienden, zonder meteen door
een boa op de bon geslingerd te
worden, zoals me eerder is
overkomen. Bovendien gaan de
feesten en festivals weer los. Ik hoop
op veel ontmoetingen en op een
nieuwe liefde.’

De oudere
’We zijn best nogal geïsoleerd geweest het afgelopen jaar. Op beeldbellen hebben we het niet zo. We hebben een tijdje
onze kleinkinderen niet live kunnen zien, wat de band losser heeft gemaakt. Ook konden we een tijdje maar één bezoeker
thuis krijgen, hetgeen ons sociale leven ook armer heeft gemaakt. Nu kunnen we weer volop contact hebben met de
kinderen en kleinkinderen, volop tennissen, met een drankje na afloop, volop vrienden uitnodigen of bij hen langsgaan,
en ook weer naar concerten van onze geliefde muziek gaan. Het voelt als een nieuw leven, bijna een nieuwe geboorte.’
Kortom, de overgang heeft in onze buurt voor verschillende reacties gezorgd, afhankelijk van wie ik interviewde. Vast
staat, dat de coronaperiode een unieke persoonlijke beleving heeft opgeleverd, die soms positief was, maar heel vaak
ook negatief. Laat het nooit weer terugkomen! Hoera, deze overgang naar het nieuwe normaal!
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Overgangsrituelen Kiki Breet
‘Overgang’, een woord dat bij mij een beeld oproept van iets vloeiends, iets organisch, weinig merkbaar, een beetje
traag met een ongemarkeerd begin en eind. Edoch, sommige overgangen worden over de hele wereld bewust en op een
vast moment in gang gezet, gevreesd en gevierd. Tijd om me eens in te verdiepen in de ‘Rites de passage’.
Herkomst
De term Rites de passage vindt haar herkomst in het Latijnse ‘Ritus’, dat ‘godsdienstig gebruik ’of ‘ceremonie’ betekent.
‘Passage’ betekent ‘doorgang’ of ‘overtocht’. Antropoloog Arnold van Gennep, die de naam van zijn Nederlandse moeder
aannam maar de Franse nationaliteit had, is de bedenker van deze term. Hij onderzocht overgangsrituelen en schreef hier in
1909 een boek over, dat nog steeds status heeft binnen de antropologie.
Een overgangsritueel markeert een status
Een overgangsritueel of rite de passage is een ritueel dat de verandering in sociale of seksuele status van iemand markeert.
Ondanks de variëteit van de ceremonies over de wereld, zijn er veel overeenkomsten te vinden. Het is omgeven met
symboliek, bijvoorbeeld deuren en poorten waar de betrokkene doorheen moet. En regelmatig worden er veranderingen aan het
lichaam gemaakt, denk hierbij aan inkervingen, tatoeages en besnijding. Pijn, afzondering, moed tonen en specifiek voedsel
eten of drinken vindt men veel bij overgangsrituelen over de wereld. In de antropologie is overigens nooit een cultuur
gevonden zonder rituelen. Er wordt aangenomen dat rituelen structuur bieden, houvast geven in onzekere tijden en het gevoel
ergens bij te horen versterken.
Spectaculaire overgangsrituelen
Er bestaan enkele opzienbarende en spectaculaire overgangsrituelen; op Vanuatu springen jongens en mannen van een hoge
toren, met slechts lianen aan hun enkels gebonden. Soms gaat dat met snelheden van 70 kilometer per uur! Wanneer jonge
jongens springen, soms zo jong
als 8 jaar, gooit hun moeder iets
uit hun jeugd van de toren naar
beneden om het afscheid van hun
jeugd te symboliseren. Deze
sprongen gaan weleens mis, met
ernstige gevolgen.
De Sateré-Mawé mensen van het
Amazone regenwoud voeren een
inwijdingsritueel uit waarbij
jonge mannen hun handen
plaatsen in wanten die gevuld
zijn met honderden kogelmieren.
De beet van een kogelmier zou
ongeveer twintig keer pijnlijker
zijn dan de steek van een wesp.
De mieren worden door de tribale
mannen verzameld en in een
oplossing gedompeld die ze
Foto internet
tijdelijk bewusteloos maakt. De
mieren worden vervolgens
geweven in de wanten. Als de mieren ontwaken, moeten de jonge mannen, tien minuten lang, hun handen in de wanten
plaatsen en houden. Het lichaam heeft geen natuurlijke bescherming tegen de steek van de kogelmier en begint te stuiptrekken.
De pijn kan tot vierentwintig uur aanhouden. Het meest bijzondere aspect van het hele proces is dat veel van die jonge mannen
ervoor kiezen om dit ritueel meerdere malen te herhalen om hun mannelijkheid te bewijzen.
Befaamd en berucht is ook de opleiding van jongens tot Spartaanse mannen. Jonge knullen doorliepen een jarenlange opleiding
vol beproevingen om uiteindelijk toe te mogen treden tot het beroemde Spartaanse legioen.
Overgangsrituelen in de westerse wereld
Dit zijn voor ons westerlingen voorbeelden van sensationele initiatieriten. Onze overgangsceremoniën zijn weliswaar minder
spectaculair en minder pijnlijk, maar bestaan in overvloed. Enkele voorbeelden zijn bar/bat mitswa, ontgroeningen, het
vormsel en onze tradities waarmee de overgang naar de middelbare school omgeven is. De behoefte om waarde te geven aan
rituelen waarmee je tot een groep gaat horen, de behoefte aan houvast in een nieuwe periode en om te laten zien dat je waardig
bent, lijkt universeel te zijn. Hoewel vanuit het Christendom lijden en boete doen vaste thema’s in onze cultuur zijn, zijn onze
rituelen en ceremoniën meer gericht op viering dan op beproeving. Gelukkig maar, wat mij betreft.
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Een brug te ver? Nicole van der Linden, foto's gemeente Leiden
In het artikel over wandelen in de buurt in de vorige Raadsheer noemde ik hem al even, de brug die ons deel van Leiden
moet gaan verbinden met de wijk Poelgeest in Oegstgeest. Die brug die er nog niet is, maar die er ooit wel al was.
Verwarrend? Zeg dat wel!
Al sinds de aanleg van de Merenwijk vanaf eind jaren '70 is er gezocht naar mogelijkheden voor een extra ontsluiting van en
naar deze wijk. De in de polders van Warmond aangelegde wijk is namelijk alleen vanaf de stadszijde van Leiden te bereiken,
via de Willem de Zwijgerlaan. Dit ontsluitingsprobleem is nooit opgelost, want een echt goede rondweg rond de stad is er nooit
gekomen. De Rijnlandroute gaat hopelijk een deel van het 'verstoppingsverkeer' oplossen, maar dit is aan de zuid-westzijde
van Leiden en niet aan de noordzijde.
Heel veel jaar na het ontstaan van de Merenwijk ging Oegstgeest aan hun kant van het spoor ook een nieuwe wijk bouwen,
Poelgeest. En ook hier deed het ontsluitingsprobleem zich voor. Niet alleen voor auto's overigens. Ook voor de vele fietsers
van en naar Leiden en voor treinreizigers werd naar praktische oplossingen gezocht. Zo is er een studie gedaan naar het
bouwen van een extra station ter hoogte van de busremise aan de Gooimeerlaan en was er sprake van het aanleggen van een
extra tunnel onder het spoor. Beide plannen zijn niet uitgevoerd.
Wel kwam er een brug over de Haarlemmertrekvaart waardoor je vanuit de Merenwijk als fietser (via het in aanbouw zijnde
Poelgeest) een extra route had om naar Oegstgeest of het Boerhaavedistrict te komen. Heel handig! Maar, dat was een tijdelijke
brug. Het voert hier te ver en het ontbreekt mij aan grondiger kennis hierover waarom die brug in 2004 ook alweer moest
verdwijnen. Als toenmalig bewoner van de Merenwijk heb ik het in ieder geval nooit begrepen.

De eerdere brug van bovenaf gezien
Eindelijk werd dan eind 2020 een vergunning verleend voor het (opnieuw) aanleggen van een brug voor auto-, fiets- en
voetgangersverkeer tussen de Oegstgeesterweg in Leiden en de Hugo de Vrieslaan in Oegstgeest. Deze brug is voornamelijk
bedoeld als extra ingang/ uitgang voor de wijk Poelgeest, een wijk die nu alleen via de Lange Voort bereikt kan worden. Maar
ook vanuit onze wijk biedt het een extra verbinding
met Oegstgeest, Merenwijk en Warmond. Tegen de
verleende vergunning werd echter bezwaar gemaakt
door omwonenden. Naar aanleiding van dit bezwaar
werd duidelijk dat er nog wat zaken geregeld moeten
worden met betrekking tot het bestemmingsplan
Poelgeest. In de tussentijd is de vergunning
ingetrokken en moet de procedure opnieuw gestart
worden. De verwachting is nu dat de brug er in het
voorjaar van 2023 zal liggen. Wordt vervolgd.
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Overgang van klimaat Marit Timmers
Als je ver terug kijkt in de tijd heeft de wereld altijd cycli gekend van extreme kou en extreme hitte. Dat ons klimaat door

de tijd heen verandert is sowieso een gegeven. Als mens oefenen wij al vele jaren invloed uit op dit klimaat. Of we met
hoe wij met de aarde omgaan nu een ijstijd voor ons uitgeschoven hebben of dat we de snelheid van opwarming
dusdanig beïnvloed hebben dat natuurlijke ecosystemen niet meer in staat zijn om zich aan te passen, dat gaat de
toekomst uitwijzen. Hoe je het ook wendt of keert, het klimaat is aan het veranderen en het is handig om onze wijk en je
eigen huis en tuin hierop aan te passen.
In maart kreeg eenieder in onze wijk een brief van de gemeente waarin beschreven staat wat de gemeente in onze wijk
wil veranderen om de Raadsherenbuurt voor te bereiden op de komende klimaatverandering. In een notendop gaat de
gemeente zorgen dat de wijk versneld hemelwater kan afvoeren en dat er meer groen wordt geplaatst ter verkoeling.
Verder wil de gemeente ervoor zorgen dat al het verwachte extra regenwater niet gezuiverd hoeft te worden. Naast dat dit
energie en kosten bespaart bij het zuiveren, voorkomt dit ook overbelaste zuiveringsinstallaties. Tot slot willen ze in het
groen biodiversiteit stimuleren om de ecologische waarde te verbeteren, waardoor extra ecosystemen de
klimaatveranderingen kunnen doorstaan.
De ideeën en uitvoering van de gemeente van deze
klimaatbestendige inrichting voor onze wijk, komen
voort uit een landelijk Deltaprogramma genaamd
‘Ruimtelijke adaptatie’. In dit Deltaprogramma werken
rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten
samen. Ook worden maatschappelijke organisaties,
bedrijfsleven en organisaties met veel kennis over water
hierbij betrokken. Op deze manier wordt geprobeerd
om nationaal en lokaal de benodigde verandering in de
ruimtelijke inrichting van met name wijken en steden te
bewerkstelligen, om een prettige leefomgeving voor de
inwoners te behouden. Om te weten wat de achtergrond
is van de veranderingen in onze wijk ben ik in dit
deltaprogramma gedoken. Wat zijn nu de
klimaatveranderingen die wij de aankomende jaren
waarschijnlijk voor onze kiezen gaan krijgen? En wat
zien al deze partijen als de beste maatregelen tegen deze
verwachte klimaatveranderingen?
De verwachte klimaatveranderingen tot 2050
Hoosbuien
Volgens het kennisportaal van dit deltaprogramma is de verwachting dat Leiden in 2050 4 à 5 dagen per jaar een dag
neerslag kan krijgen waarbij er meer dan 25 mm regen valt, en 15 tot 17 dagen met meer dan 15 mm regen. De fysieke
gevolgen die het kennisportaal, sterk ingezoomd, voor onze wijk toont zijn een kans op grondwateroverlast en last van
diep water bij hevige regenbuien die enkele uren duren. Het snel kunnen afvoeren van deze hoosbuien is nodig om
ervoor te zorgen dat we in onze wijk kunnen blijven fietsen, autorijden en wandelen tijdens en na deze buien.
Droogte
Neerslagtekorten kunnen met name in de zomer voor droogte zorgen. Dit kan bodemdaling veroorzaken, maar dat lijkt in
onze wijk erg mee te gaan vallen. Ook is de verwachting dat er zich in onze regio geen tekorten van oppervlaktewater
gaan voordoen. Echter de verwachte natuurbrandgevoeligheid is in onze wijk, met name in de Leidse Hout, wel als hoog
risico aangemerkt in periodes van aanhoudende droogte.
Hitte
De verwachting is dat er in 2050 jaarlijks zo’n 3 tot 6 dagen met temperaturen van meer dan 30° graden Celsius zullen
zijn, 30 tot 40 dagen van meer dan 25° Celsius en zo’n 75 tot 90 dagen meer dan 20° Celsius. Het aantal vorst- en
ijsdagen zal beperkt blijven tot maximaal 5 per jaar. Onze zomers zullen naar alle waarschijnlijkheid warmer worden,
maar de winters niet kouder. De hitte kan ervoor gaan zorgen dat in die periodes het oppervlaktewater, met name in de
Leidse Hout erg kan opwarmen. Dit kan forse algengroei en de dood van diverse waterdieren en waterorganismen
betekenen. Het stedelijke hitte-eilandeffect lijkt ons net niet te gaan raken, maar hittestress in warme nachten en qua
gevoelstemperatuur raakt natuurlijk ook onze wijk. Extra groen ter verkoeling op die dagen zal erg welkom zijn.
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Overstromingen
Onze wijk lijkt hier enkel in het meest onwaarschijnlijke scenario last van te krijgen. Er is geen verwachte stijging van
de waterstand en bij een eventuele overstroming lijkt de ligging van de Raadsherenbuurt en misschien ook wel de hoogte
van de buurt (maar dat kon ik niet opmaken uit deze bronnen) gunstig. In de scenario’s middelgrote kans en kleine kans
zal een eventuele overstroming wel de Merenwijk en Poelgeest lichtelijk onder water kunnen zetten (vermoedelijk vanuit
de polder) maar blijft de Raadsherenbuurt droge voeten houden. Enkel in het scenario bijzonder kleine kans houden wij
het in onze wijk ook niet droog. Desondanks is onze wijk wel aangemerkt als zijnde dat de gemeente eventuele schade
wil beperken bij een ondiepe overstroming. Dit zal ongetwijfeld hand in hand gaan met de losse afvoer van het
hemelwater.
Beste maatregelen voor onze klimaatbestendige wijk
Op de kenniswebsite van het Deltaprogramma kwam ik ook de klimaatbestendige toolbox
tegen. Na het invullen van wat kenmerken over onze wijk kon ik aan de slag om te zien welke
klimaatadaptieve aanpassingen het meest impact zouden moeten hebben op onze wijk.
Volgens de toolbox zouden de volgende aanpassingen in onze wijk de meest impact hebben:
1. Om waterlast te verminderen zou de wijk holle en schuine wegen moeten krijgen, zouden
er aanvullende straatbomen moeten worden geplant, zou zoveel mogelijk ruimte onthard
moeten worden en drainage moeten worden aangelegd. Op individueel niveau zouden
regentonnen en verlaging van een gedeelte van de tuin, om water tijdelijk op te kunnen
vangen, het meest effect hebben.
2. Tegen de hitte staat met stip op nummer 1 zoveel mogelijk straatbomen planten en het
creëren van zoveel mogelijk natuurlijke schaduw. Dan volgen ontharden (verharding eruit,
groen erin), wadi’s met drainage* en waterelementen plaatsen. Op individueel niveau zouden
vooral groene gevels een enorme impact hebben, gevolgd door het ontharden van tuinen, het
aanbrengen van waterelementen in de tuin (zoals fonteinen, watermuren, watervallen en/ of
vijvers) en groene daken (met afvoervertraging) op schuren en/ of huizen. Tot slot zou je
heel wild een waterdak kunnen aanleggen.
3. Tegen droogte zouden regentonnen het meest helpen, die ook al helpen bij waterlastvermindering bij hoosbuien.
4. Voor de waterveiligheid, bij een overstroming waarop in onze wijk dus maar een zeer
kleine kans is in 2050, wordt enkel een tijdelijke dijk en/ of kleine kades aanleggen
aangeraden.

* Wadi’s zijn beplante greppels met een waterdoorlatende bodem
en daaronder een drainagesysteem.
Bron: https://klimaatadaptatienederland.nl

Voorbeeld van een wadi in een straat
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Wat doet een overgangsconsulente? Martine de Jonge-Voskuil
Om een antwoord te krijgen op deze vraag, spreek ik met Ankie Visser, Care for Women specialiste in Leiden. Zij geeft advies
over allerlei hormonale problemen, waaronder overgangsklachten. Naast verpleegkundige is ze opgeleid tot
hormoonspecialiste en orthomoleculair voedingsdeskundige.
Klopt het dat vrouwen vaak niet weten dat ze
overgangsklachten hebben?
“Ja, dat is een groot probleem. Te vaak zijn vrouwen al het
medische circuit doorgegaan voordat zij beseffen dat het ook
aan de hormonen zou kunnen liggen. Dan maken zij pas een
afspraak bij mij. Ook huisartsen missen overgangsklachten
nogal eens, waardoor vrouwen en hun klachten niet gezien
worden of ze worden doorverwezen naar een cardioloog of
KNO-arts. Soms wordt ten onrechte een burn-out of een
depressie gediagnosticeerd, waardoor vrouwen aan de
antidepressiva zitten. Dat is zonde, want zo duurt het herstel
veel langer.”
Is het lastig om het onderscheid te maken?
“Het gaat om vrouwen die op een leeftijd zijn dat ze nog
middenin het werkproces staan. Ze moeten vlammen op het
werk, zorgen voor de kinderen, hebben sociale activiteiten en
zijn soms ook nog mantelzorger. Het is vaak complex om al
die lijntjes te ontwarren; het is nooit alleen de overgang. Heel
vaak wordt gezegd dat die vrouwen stress hebben, maar
daarmee doe je ze tekort. Als je slecht slaapt, opvliegers hebt
en altijd moe bent, is het niet gek dat je klachten hebt. Dat
jaagt ook weer andere klachten aan, zoals spierpijn en minder
goed kunnen sporten. Zo wordt een vicieuze cirkel in gang
gezet.”

moe zijn bijvoorbeeld is vaak een gevolg van te veel zitten.
Het helpt als ze weer lekker gaan bewegen. Of ze worden er
zich bewust van dat ze bij stress toch altijd maar de hele tijd
door gaan, zodat zelfs hun brein niet meer weet wat normaal
is. Ik neem vrouwen mee in het proces dat er in hun lichaam
gebeurt. Hormonen als het dalende oestrogeen, insuline,
cortisol, serotonine en melatonine spelen daar een grote rol in.
Het is de uitdaging om vrouwen te motiveren om beter naar
hun lijf te luisteren. Dat luisteren naar je onderbuikgevoel is
heel erg weg in deze hectische maatschappij. Terwijl:
hormonen praten met je.”
Hoe motiveer je die vrouwen?
“Ik start met het creëren van het besef dat veel klachten
ontstaan door de disbalans die onder andere door stress
veroorzaakt wordt. Juist vrouwen die perfectionistisch zijn, de
boel onder controle willen houden en gevoelig zijn, en dat is
een grote groep, hebben extra last van die hormonen. Door het
besef gaan ze vaak toch iets rustiger aan doen en hun grenzen
bewaken.”

Welke oplossingen bied jij hen?
“Vrouwen moeten bij zichzelf beginnen, bij het begrijpen wat
er gebeurt, door meer bewust te worden van hun lijf en door
het aanpassen van hun leefstijl. We leven in een maakbare
wereld – voor alles is er een pilletje. Maar het goed luisteren
Met wat voor klachten komen vrouwen bij jou?
naar de klachten en die kunnen plaatsen is vaak al de helft van
“Opvliegers zijn natuurlijk de bekendste klacht. Maar de
de oplossing. Voor vrouwen die veel klachten hebben, is
klachten waar vrouwen het liefste van af willen zijn de
hormoontherapie helemaal geen verkeerde oplossing. Dat
mentale klachten als stemmingswisselingen, irritatie,
beschermt ook tegen osteoporose en hart- en vaatziekten, waar
vermoeidheid en slecht slapen. Lichamelijke klachten kunnen per dag 57 vrouwen aan overlijden. Behandeling met fytovrouwen meestal wel hebben, maar van de mentale klachten
oestrogenen is een andere mogelijkheid. Dat zijn
hebben ze de meeste last. Als een moeder bijvoorbeeld
supplementen waar met name klaver, hop en soja in zitten.
geïrriteerd reageert op haar kinderen vindt ze dat
Met deze relatief natuurlijke manier komen we vaak een heel
verschrikkelijk. Wist je dat er wel 160 overgangsklachten zijn? eind. Een traject bij mij bestaat gemiddeld uit drie tot vier
Er is trouwens ook een groep die minder last heeft van de
consulten.”
overgang. Bijvoorbeeld dikkere vrouwen, die maken zelf meer
oestrogeen aan. Maar die hebben dan wel weer meer kans op Ik heb het idee dat de overgang nog een taboe is, dat van
diabetes.”
vrouwen verwacht wordt dat ze sexy zijn en vruchtbaarheid uitstralen.
Wat doe jij voor die “Jazeker. Vrouwen in de overgang hebben het zwaar, maar
vrouwen?
bespreken het vaak niet. Er zijn wel initiatieven om het taboe
“Heel simpel – ik
te doorbreken, maar nog veel te weinig. Dat geldt ook op de
luister heel goed, naar werkvloer; daar mag zeker meer begrip zijn voor deze
de vraag achter de
levensfase, aangezien vrouwen dan nog zeker twintig jaar
klacht. In het eerste
moeten werken.”
consult breng ik de
vrouw heel goed in
Heb je advies voor de Raadsheren-vrouwen in de
beeld, vanuit een
overgang?
holistische kijk. Dat
“De top 3 van wat werkt is:
geeft altijd
• Meer bewegen
herkenning. Vrouwen
• Gezonder eten, minder suiker en snelle koolhydraten
gaan beseffen dat ze
• Je rust pakken en stress verminderen.”
snoepen uit onvrede,
maar dat dat juist
Voor meer informatie over Ankies praktijk:
weer een aanjager is www.careforwomen-leiden-zuidwest.nl
van hun klachten. Of
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Wat je nog niet wist over de overgang Martine de Jonge-Voskuil
Dit stukje is ook voor mannen, want jullie zijn de partners en collega’s van vrouwen die ooit in de overgang
komen.
De overgang heeft een slecht imago. Het onderwerp is niet sexy, ongetwijfeld omdat in onze cultuur jong zijn meer
gewaardeerd wordt. Toch is het jammer dat de overgang zo’n slechte pers heeft, want daardoor weten we er vaak
weinig van. Terwijl de helft van de mensen ermee te maken krijgt en daarmee de andere helft vaak ook als partner,
werkgever, etc. Veel klachten worden ontkend of iemand sukkelt ermee door, terwijl er meestal oplossingen
voorhanden zijn.
•

34% van het ziekteverzuim van vrouwen tussen de 45 en 60 jaar wordt veroorzaakt door
overgangsklachten. Als er open over de klachten gesproken kan worden op het werk en samen naar
oplossingen gezocht wordt, daalt dit ziekteverzuim.

•

80% van alle vrouwen heeft op een zeker moment overgangsklachten, 20% heeft dus geen klachten.

•

Gemiddeld duren deze klachten vier jaar.

•

De meeste klachten treden op in de premenopauze, de periode vóór de laatste menstruatie.

•

Deze laatste menstruatie vindt gemiddeld plaats als een vrouw 51 is, maar alles tussen de 40 en 60 wordt
als normaal gezien.

•

De overgang kan fysieke, mentale en emotionele problemen geven, die ook niet altijd door een huisarts
worden onderkend. Soms krijgen vrouwen ten onrechte de diagnose ‘burn-out’.

•

Veel voorkomende overgangsklachten zijn: opvliegers, verandering in de menstruatie, droge huid,
blaasontsteking, hoofdpijn, slaapproblemen, hoge bloeddruk, hartkloppingen, spier- en gewrichtsklachten,
pijnlijke borsten, stemmingswisselingen, angst, geheugen- en concentratieproblemen.

•

Oplossingen zijn er ook volop. Soms is erkenning voldoende. Aanpassing van het voedingspatroon helpt,
o.a. door koffie, suiker, alcohol en pittig eten te vermijden. En juist veel groente te eten – wel 500 gram per
dag. Bewegen is ook van belang voor de botten en spieren, ontspanning en nachtrust.

•

Bij ernstige klachten is hormoontherapie een mogelijkheid. Ten onrechte wordt gedacht dat dit tot een
hogere kans op borstkanker zou leiden. Hormoontherapie geeft wel een verhoogd risico op eierstokkanker,
maar tegelijkertijd een verlaagd risico op (veel meer voorkomende) hart- en vaatziekten.

•

In landen om ons heen krijgt 25 tot 40% van de vrouwen hormoontherapie – in Nederland maar 5%.

•

Er zitten ook positieve kanten aan de overgang. Door de veranderde hormoonspiegels zijn vrouwen minder
gericht op het zorgen voor anderen en zijn zij -zonder schuldgevoel!- meer gefocust op hun eigen belang.
Dat schept mogelijkheden...

•

Ook leuke meisjes worden 50

Bron:
De overgang, het no-nonsense handboek
José Rozenbroek & Jos Teunis – een aanrader!
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Weg uit de buurt Nicole van der Linden, Katja Lubina, Anne Sanderink
Volgens de Vereniging Eigen Huis staat verhuizen op de derde plek in de lijst van stressvolle gebeurtenissen. Verhuizen is
een grote verandering in ons leven, groter dan we misschien beseffen. Minstens vier zaken spelen daarbij een rol. Ten
eerste ben je onbewust gehecht aan de alledaagse dingen om je heen, van het uitzicht en je vaste route de buurt uit tot de
geluiden van je buren. Ten tweede: misschien is het in het nieuwe huis/ de nieuwe buurt/ met de nieuwe buren helemaal
niet zo leuk. Stel je voor dat je spijt krijgt na de verhuizing! Ten derde komt er ook nog eens heel veel geregel, gedoe en
geklus kijken bij een verhuizing, daar kun je behoorlijk moe van worden. Ten slotte moet je in je nieuwe huis en
omgeving weer opnieuw wennen. Het kan best een tijdje duren voor je je in je nieuwe huis ook thuis voelt. Het is dus met
recht een overgangsperiode.
Ook vanuit de Raadsherenbuurt verhuizen bewoners regelmatig naar elders. Waarom zou je weggaan uit de leukste buurt
van Leiden? Daar is natuurlijk altijd een reden voor. De Raadsheer vroeg zich af hoe een aantal voormalige buurtgenoten
hun verhuizing hebben ervaren, en hoe het nu met ze gaat in hun nieuwe huis.
Lia Kruithof en Jeroen Reurings zijn afgelopen maart verhuisd van Fagelstraat 17 naar Huis ter Heide in de gemeente
Zeist. Ze woonden 5 jaar in de Raadsherenbuurt.
“Ondanks dat we ontzettend veel van de stad Leiden houden, waren wij op zoek naar meer ruimte en natuur om ons
heen. Een grote tuin, een grote schuur en de prachtige natuur van de Utrechtse Heuvelrug trokken ons weg uit de
Raadsherenbuurt. Een leuke bijkomstigheid is dat Jeroen nu op de fiets naar zijn werk kan. Lia moet nog tot eind juni
werken in Rotterdam, maar heeft inmiddels een nieuwe baan in Utrecht gevonden. Veel veranderingen, maar wel mooie
vooruitzichten.
Wat ons tegenviel was de enorme hoeveelheid
dozen die allemaal uitgepakt moesten worden
en de spullen die weer een plekje moesten
krijgen, dit te midden van een grote
verbouwing van de keuken en eetkamer.
Daarbij zijn we er iets op achteruit gegaan qua
oppervlakte van de woning, maar de tuin is
veel groter en de ruimte en de natuur zijn
binnen handbereik.
Omdat we het nog zo druk hebben met de
verbouwing, waar we nog volop in zitten,
hebben we nog niet veel gelegenheid gehad
om hier nieuwe gewoontes te ontwikkelen.
Wij trainden allebei bij Leiden Atletiek, de
motivatie en de gezellige trainingen missen
we wel! Wij denken hier de komende jaren
wel te blijven wonen en wensen iedereen nog
veel plezier in de mooie Raadsherenbuurt!”
Groetjes, Lia en Jeroen
Guus en Guusje Onderwaater-Nortier verhuisden eind 2019 naar een appartement in Oegstgeest. Ze woonden
daarvoor 35 jaar aan de Johan de Wittstraat 26.
“Natuurlijk is verhuizen een overgang in het leven die je je altijd zult blijven herinneren, als je tenminste niet elk jaar
verhuist. We hadden tijdens ons leven in de Raadsherenbuurt de meeste activiteiten in Oegstgeest en kenden het daarom
al goed. De overgang was dus niet groot. Wél gingen we een stuk kleiner wonen, dus moest er erg veel worden
opgeruimd, maar dat luchtte ons alleen maar op! We keken uit naar meer overzichtelijkheid, minder onderhoudszorgen
en naar het alles bij de hand hebben, niet meer steeds trap op en af hoeven om iets te zoeken wat we ergens weggestopt
hadden.
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Guus moest op zijn gezondheid gaan letten: we wilden het heft
tot verandering zelf in handen blijven houden, zonder op den
duur door vervelende en onverwachte omstandigheden tot iets
gedwongen te worden waar we nog niet aan toe zouden zijn.
Natuurlijk was de verhuizing stressvol, maar toen het achter de
rug was waren we alleen maar blij en voldaan; het was ons
gelukt! We genieten van licht en ruimte, al missen we de buurt en
de contacten daar en weten we zeker dat onze kinderen een
fantastische jeugd gehad hebben in de Raadsherenbuurt.
We vonden het heerlijk dat we alles wat we wilden meenemen
een plekje konden geven, zélfs de vleugel!
Hopelijk gaat het alle buurtbewoners goed en genieten jullie van
het wonen in de heerlijke Raadsherenbuurt, zoals wij ook hebben
gedaan! Er is een tijd van komen en een tijd van overgaan…
Kom gerust een keer langs om te kijken, we wonen
Rustenborchdreef 112 in Oegstgeest.”
Guus en Guusje Onderwaater-Nortier
Miriam Beker en Arian van Zuilekom woonden op de Warmonderweg 7, 'een heerlijk huis' volgens Miriam tot ze in
de zomer van 2013 naar Lelystad verhuisden.
“Omdat Arian compagnon werd in een bedrijf waar hij al eerder werkte en dat naar Lelystad verhuisde, was het
noodzakelijk dat wij daar ook heen verhuisden. Maar het afscheid nemen van het huis, met dikke tranen, was vreselijk.
Ik had gedacht nooit meer weg te hoeven, om familie en vrienden achter te moeten laten. Lelystad is maar een uurtje
rijden, en tegelijkertijd eindeloos ver weg.
We zijn daar totáál anders gaan wonen. Lelystad is een ‘nieuwe’ stad, geen oudbouw. We kochten een voormalig
tuincentrum waar ik een Holistisch Centrum heb opgericht. Wij wonen aan de ‘achterkant’, met een in onze ogen riante
tuin van 20 bij 20 meter. Eigenlijk is het pand net zo groot als ons vorige huis, maar dan is alles op de begane grond en
de buitenruimte is veel groter. Dit centrum was een droom van mij en het is wonderwel geslaagd.
Familie en vrienden bezoeken is heel anders geworden, in Leiden kwam het borrelbezoek op de fiets aan, nu is het
afspreken en met de auto naar elkaar toe. Maar de natuur in Lelystad is absoluut prachtig en we hebben geweldig leuke,
lieve mensen ontmoet. We zijn na bijna 8 jaar Lelystad weer een klein beetje terug, de terrasjes, restaurants, de musea,
het hele sfeertje hier misten we toch. Vorig jaar hebben wij een recreatiehuisje gekocht aan de Kaag, waar we als we met
pensioen gaan definitief willen gaan wonen.
Verhuizen is een hele overgang, om welke
reden je het ook doet. En nu komt de volgende
overgang, want de komende jaren willen we
meer in Leiden en omgeving zijn, in ons huisje
aan de Kaag. Niet alleen om te genieten, voor
mij ook om te werken. Ik ben psychosociaal
therapeut en sinds kort ook doula. Als doula
begeleid ik vrouwen en hun partner tijdens de
zwangerschap en bij de bevalling. Dus als je
zwanger bent of een zwangere kent, laat het
weten, want ik ben graag jouw doula!
Hartelijke groet aan alle oud-buurtbewoners.”
Miriam Beker en Arian van Zuilekom

De luchten zijn hier geweldig!
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Interview met Frans van den Broek d'Obrenan – Fagelstraat Katja Lubina
Tijdens de brainstorm over het thema overgang kwam het idee bovendrijven om buurtgenoot Frans van den Broek te
interviewen over de overgang van het oude V&D-pand naar een gebouw met de bestemming V(oor) & D(oor) Leiden.
Frans speelt als lid van het Stadlabbestuur hierin een belangrijke rol. In het gesprek werd al snel duidelijk dat er bij
Frans meerdere overgangen spelen, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak.
Werk voor het revalidatiecentrum
Eind 2018 stopte Frans als voorzitter van de Raad van Bestuur
van het inmiddels grootste revalidatiecentrum van Nederland.
Hij had toen de fusie tussen het Rijnlands Revalidatie Centrum
en het Haagse centrum Sophia Revalidatie afgerond en dacht
dat het een goed moment was om het stokje over te dragen,
zodat Basalt (de nieuwe organisatie) vanaf het begin door een
nieuw persoon geleid zou worden. Vanuit het perspectief van
de instelling was dit waarschijnlijk de beste optie, maar Frans
miste het werk al snel. Hij heeft nog veel energie en houdt van
de hectiek en de uitdagingen die het runnen van een
revalidatiecentrum en de fusie met zich mee brachten.
Deelname aan Stadslab Leiden
Gelukkig kwamen er snel andere uitdagingen. Frans werd door
Gijsbert van Es (Fagelstraat) bij het Stadslab Leiden
betrokken. Het Stadslab werd in 2009 opgericht door Gijsbert
Jeroen Maters (Rijnsburgerweg, hij bedacht ook het
Singelpark), als een plek die creatieve Leidenaren bijeenbrengt
om Leiden mooier, duurzamer, ondernemender en socialer te
maken.
Van V&D-pand naar Voor en Door Leiden
Tijdens een brainstormavond over de toekomst van het
Stadslab werd het idee geboren om van het oude V&D-pand
een “Voor en Door Leiden”-plek te maken. Een overgang voor
het monumentale pand dat in 1936 speciaal voor Vroom &
Dreesmann werd gebouwd. Van warenhuis naar
ontmoetingsplek, die niet beter gesitueerd zou kunnen zijn, op
een historische plek bij de Visbrug, waar de Oude en Nieuwe
Rijn samen gaan, dicht bij de oude Burcht. Een plek waar
mensen werken, produceren, ondernemen, spelen, kennis
opdoen, creatief zijn, beleven, elkaar spreken, leren en
genieten van cultuur. Een plek waar iedereen welkom is: jong
en oud, gezinnen en grootouders, ondernemers en
creatievelingen, inwoners en passanten. Waar traditionele
Leidse producten en industrieën zoals Hartevelt jenever,
Riedel (de door de Leidse apotheker J.P. Riedel in 1879
ontwikkelde frisdrank), kazen van boeren uit de omgeving en
de katoenindustrie nieuw leven in wordt geblazen.

Voor en Door Leiden kan als campusachtige omgeving ook
plek bieden aan Leiden als stad van kennis en cultuur. Het
biedt
kansen
om
verschillende
onderwijsen
onderzoeksinstellingen samen te laten werken op thema’s
zoals gezondheid en voeding, waardoor er ook aansluiting is
met de warenmarkt; de oudste en grootste markt van
Nederland. In het pand van V&D wordt ook gedacht aan een
verbreding van de markt: buiten en binnen. Waar je eten kan
kopen, kan eten en eten kan maken.
Een ander idee is om de centrale bibliotheek in het pand te
vestigen. En op het dak komt een gigantisch park waardoor
Leiden weer een beetje groener wordt. En dat zou mooi
meegenomen zijn, want Leiden behoort tot de minste groene
gemeenten van Nederland. Op dat dakterras, met een bar en
een restaurant, kunnen activiteiten plaatsvinden, zoals films
kijken tijden het gerenommeerde Leids Filmfestival of
yogalessen volgen. De plannen voor het nieuwe ‘Voor en Door
Leiden’ klinken bijna te mooi om waar te zijn. En er liggen
zeker nog wat hobbels op de weg. Maar Frans heeft er
vertrouwen in dat het gaat lukken, want hij heeft gemerkt dat
heel veel mensen enthousiast zijn over het plan. Dat plan kun
je zien op https://stadslableiden.nl/

Een zoon wordt vader, een vader wordt grootvader
En in de tussentijd zal hij genieten van de derde overgang die
hij zojuist heeft meegemaakt. Eind mei is Frans voor het eerst
opa geworden. Zijn zoon Joep, die zelf in de Fagelstraat
geboren en opgegroeid is, is vader geworden. Frans vertelt dat
hij niet had verwacht dat dit zo’n indruk op hem zou maken; te
zien dat je eigen kind vader wordt. Daarmee sluit je op een
bepaalde manier een hoofdstuk af, ook al blijf je natuurlijk
vader en zoon. Frans geeft aan dat dit voor hem extra
betekenisvol is omdat zijn eigen vader vroeg is overleden. En
dat hij geraakt is door de lieve reacties vanuit zijn omgeving
en iedereen uit de straat. Als zijn zoon en schoondochter weer
moeten werken, gaat Frans samen met zijn vrouw Christien
een dag in de week oppassen op zijn kleinzoon. Weer een
overgang…

Illustratie website Stadslab
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NK Tegelwippen Nicole van der Linden
Ook ons klimaat kent overgangsperiodes. Uit het verre verleden kennen we de ijstijden die extreme kou, ijs en
sneeuw tot ver in Europa brachten. We zien hiervan nog de sporen in het landschap, zoals zwerfkeien, stuwwallen
en kuilen. Mens en dier waren aan dit extreme weer aangepast en sommige dieren zijn juist na de ijstijden
verdwenen.
We weten nog niet eens zo heel veel van het klimaat in 'normale' tijden, want de instrumenten om dit te meten
bestaan pas een paar honderd jaar en gestandaardiseerde metingen werden in Nederland voor het eerst bijgehouden
vanaf 1854, toen het KNMI werd opgericht. De toenmalige metingen en waarnemingen waren vooral van belang
om voorspellingen over storm te kunnen doen.
Weg met die tegels!
Momenteel bevinden we ons in een tijdperk van klimaatverandering
waarbij vooral lange tijden van droogte en heftige periodes van
wateroverlast worden verwacht. Allerlei (overheids)maatregelen moeten er
voor zorgen dat de overlast hiervan binnen de perken blijft. Zie ook het
artikel over klimaatovergang van Marit Timmers op pagina 20 en 21.
Iedereen kan zelf een handje helpen door voor zoveel mogelijk
groen in de eigen omgeving te zorgen. Dus niet de tuin vol leggen
met tegels, maar juist zoveel mogelijk tegels uit de tuin halen en
hier groen en bloeiende planten plaatsen. Groen zorgt voor
verkoeling en in open grond kan het regenwater beter weglopen.
Een landelijk initiatief om het verwijderen van (tuin)tegels te
stimuleren is het NK Tegelwippen. Tijdens de actieperiode van 30
maart tot 30 september wordt iedereen opgeroepen om zoveel
mogelijk tegels te wippen en het aantal gewipte tegels door te
geven. Op dit moment (eind juni) zijn er landelijk in totaal bijna
500.000 tegels gewipt en staat Leiden op de 8e plaats. Voor
individuele tegelwippers zijn er wekelijks en maandelijks prijzen
te winnen. Zie https://nk-tegelwippen.nl/ om mee te doen.
In onze buurt hebben we gelukkig al veel geveltuintjes en beplante
boomspiegels, maar misschien is dit net de stimulans om nog meer
groen rondom het huis te brengen. Bijkomend voordeel is dat meer
groen ook ons humeur verbetert én dat we de bijen en de vlinders
meer voedsel bieden, wat weer van belang is voor de
biodiversiteit. En het hoeft allemaal niet zo netjes, bloeiend
Foto Nicole van der Linden

onkruid is ook groen!
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Overgang van buiten naar binnen Guido en Jasmijn Madera van Liv Yoga

Wie naar de Leidse Hout gaat, gaat naar buiten. De geuren en
kleuren van het bos breng je daarmee naar binnen, binnen in jezelf.
Het waarnemen, ervaren en interpreteren van de buitenwereld
gebeurt namelijk nergens anders dan in je binnenwereld: door de
waarneming via je zintuigen en de verwerking hiervan door je
hersenen. Er is een continue overgang van de buitenwereld naar de
binnenwereld, die langs het prisma van je conditioneringen weer

Anne

Guido

naar buiten stroomt, eindeloos van buiten naar binnen en weer naar
buiten. De stroom van het leven. Je hiervan bewust zijn schept de
mogelijkheid om met de stroom van het leven mee te gaan, in
plaats van erdoor meegesleept te worden of er tegenin proberen te
zwemmen. Dat schept vrijheid, rust en gunstige voorwaarden om
jouw unieke, authentieke leven te leven.
De wereld om ons heen maakt een overgang door. Ons leven is het
afgelopen jaar flink beperkt geweest en we waren genoodzaakt
letterlijk naar binnen te keren. Iedereen heeft het afgelopen jaar op

Ashton

zijn eigen unieke wijze beleefd. Voor de één een positieve en
voedende ervaring, voor de ander op z’n minst gezegd uitdagend. Jasmijn
Door isolatie is het bewustzijn over onszelf als mensen gegroeid.
Juist door de beperkingen hebben we sterker kunnen ervaren wat
we belangrijk vinden en wat niet. Met deze inzichten maken we nu
weer de overgang naar buiten. Het is tijd om onze innerlijke
ervaringen weer naar buiten te richten en te delen met de mensen
om ons heen. Een boeiend en misschien ook ingewikkeld proces,
want eigenlijk is niemand meer de persoon die hij voor 16 maart
2020 was. Het is tijd om elkaar weer te vinden. Om onszelf te
ontmoeten door de interactie met de ander. De uitdaging is om
jezelf open te stellen met een frisse en open blik.

Fanny

Jolien
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Begin dit jaar, middenin de stilte van de lockdown, heeft het
YogaCentrum Leidse Hout een overgang doorgemaakt.
Jenneke van Doorn heeft het stokje overgedragen aan werk- en
levenspartners Guido en Jasmijn Madera van Liv | Yoga Mindfulness & Zelfrealisatie. Jasmijn en Guido willen het
bijzondere centrum, met veel zorg en liefde opgebouwd door
Jenneke, verder laten bloeien en groeien. Door middel van yoga,

Jurek

mindfulness en prikkelende en inspirerende workshops kun je een

Nadine

breder bewustzijn in jezelf toelaten om de wereld om je heen op
een nieuwe manier te benaderen in plaats van automatisch te
reageren vanuit je oude patronen. Zo vergroot je je veerkracht voor
de uitdagingen die het leven aan je presenteert.
Het vernieuwde yogacentrum is een plek om elkaar en jezelf te
ontmoeten. Een plek waar iedereen welkom is ongeacht leeftijd,
geslacht, huidskleur of seksuele voorkeur. Yoga for Every Body.
Het gaat er niet om hoe flexibel je lijf is, maar hoe flexibel je geest

Lodie

kan zijn, zodat je je lichaam de ruimte geeft om flexibel te worden. Robinson
Een proces wat we graag in je wakker maken.
Ook kun je in het centrum terecht voor privé yoga lessen, shiatsu
massage, acupunctuur, ayurvedische behandelingen, therapie- en
coachingsgesprekken. We bieden ook de mogelijkheid om je
unieke besloten workshop, ceremonie, training of (mini) retraite te
co-creëren voor/ met vrienden, familie of collega’s. Dan is deze
magische plek even helemaal van jou…
Nieuwsgierig? Lees meer op www.livyoga.nl.

Lopa

We ontmoeten je graag!
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Overgang. Gedicht Marit Timmers

Nacht gaat over in de dag
Donker wordt weer licht
Vanuit slaap ontwaken wij
Weg warme deken in koude kleren

Het lunchmoment eindigt
Activiteiten worden hervat
Alles kent een begin, een bezig en een einde
De uren gaan in elkaar over
De zon daalt alweer af
Een terugrit alleen brengt ons thuis

Ochtenddauw verdampt
Het ontbijt ontnuchtert de maag
Van onbewuste rust
Naar bewuste actie

Een samenzijn in huis
Diner en leesmoment
Een afbouw van de dag
En dan weer terug naar bed

Van op weg gaan
Onderweg zijn
Naar aankomen
Van thuis naar elders

Warme kleren uit in een koud bed
Slapen we weer in
Licht is weer overgegaan in donker
Dag gaat weer over in nacht

De start van activiteiten en
Het bezig zijn
De ochtend vordert
Om de activiteiten even te staken

Een dag vol overgangen
Wordt verwerkt in onze slaap
Om weer over te gaan
In de volgende en volgende

Tijdens een moment van rust
Doet de middag zijn intrede

Illustratie Marit Timmers
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De Culinaire Raadsheer Gerben de Jonge
Met de overgang naar steeds meer versoepelingen, kijkt uw culinaire Raadsheer uit naar de zomervakantie. Lukt
het dit jaar met vaccinatiepaspoort naar het zuiden af te reizen? Lekker aan de rosé aan de Côte d’Azur,
bijvoorbeeld in Antibes…….?
In dat leuke stadje hebben ze een variant op de klassiek Franse sauce vierge. Klinkt culinair, is letterlijk
maagdensaus, maar het betekent gewoon dat alle ingrediënten rauw zijn; niets is gekookt. De variant uit Antibes
heet antiboise. Makkelijk, omdat het van tevoren klaargemaakt kan worden. Sterker nog, het is een aanrader om het
een paar uur van tevoren maken, dan trekken de smaken er goed in. Heerlijk bij iets warms van de BBQ, zoals kip,
maar de beste combinatie blijft voor mij toch vis. Fantastisch bij een moot gegrilde tonijn of echt klassiek Frans
rouget (rode mul).
Ik heb het een aantal keer gemaakt bij gegrilde zeebaars, niet echt een favoriete vis bij de andere gezinsleden, maar
met antiboise willen ze het iedere dag wel… Je kunt de hele zeebaars op de BBQ doen (buikje gevuld met een takje
tijm, een takje rozemarijn, een paar plakjes knoflook en 2 partjes citroen). Mijn optie is zeebaarsfilet kort op de
BBQ gegrild op de huid. Voor vegetariërs en veganisten ook heerlijk zonder de vis.
Recept gegrilde zeebaarsfilet met antiboise en gegrilde venkel (4 personen)
Ingrediënten
Zeebaarsfilet (liefst wilde) 4 stuks
Venkel 2 grote of 4 kleine
Antiboise
4 rijpe tomaten (eventueel ontveld) brunoise (in kleine blokjes)
2 eetlepels kappertjes, fijngehakt
15 zwarte ontpitte olijven in ringetjes
1 sjalot in fijne snippers
2 tenen knoflook in hele fijne stukjes
½ takje verse tijm, blaadjes fijnhakken
Grote hand fijngehakte verse peterselie
10 basilicumblaadjes, fijngesneden
Fijn geraspte schil van een kwart citroen
Sap van een kwart citroen
Flinke scheut olijfolie
Scheut balsamicoazijn
Peper van de molen
Bereiding
Meng alle ingrediënten voor de antiboise een uur van tevoren (liever nog langer) en zet weg in de koelkast.
Snij van de venkelknol mooie dunne plakken. Smeer ze in met olijfolie. Bak de venkelplakken aan beide kanten tot
ze goudbruin en beetgaar zijn. Bestrooi met zout en peper.
Plaats een vlakke bakplaat (of plancha) op het rooster van de barbecue. Laat de barbecue gloeiend heet worden.
Schenk een beetje olijfolie op de bakplaat. Leg de stukken zeebaars op de velkant op de bakplaat. Laat de vis
ongeveer 3 minuten bakken. Vervolgens nog 1 minuut draaien. Niet te lang op de BBQ, dan droogt de vis uit en dat
is echt zonde. Heb je geen bakplaat, gebruik een ruim vel aluminiumfolie per filet.
Leg de zeebaarsfilet op de velkant op het bord, een paar flinke lepels antiboise erover heen en serveren met de
gegrilde venkel.
Mooi glas rosé erbij, kies een keer een iets duurdere rosé, die is vaak echt iets beter.
Bon appetit!
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BUURTGENOTEN
Dag Yvonne! Janny van Nieuwkoop, foto Micheline van Zandvliet
Yvonne Slijkhuis kwam kort na ons in de Raadsherenbuurt wonen. Samen met partner Jac Peeters richtte ze hun huis in
in de Johan de Wittstraat. Een bijzonder stel. Jac was blind, maar had op zolder een enorme collectie bandrecorders, die
hij allemaal feilloos kon bedienen met de bijbehorende banden. Samen kwamen ze overal lopend of in het trouwe blauwe
autootje. Maar Jac liep ook heel kordaat alleen, met zijn stok de route aftastend.
Yvonne was een doener. Naast haar baan in het welzijnswerk in Den Haag deed
ze van alles in de buurt. Ze beheerde het mededelingenkastje om de hoek. Ze
organiseerde Kunst in de Kamer, een helaas uitgestorven buurtactiviteit waarin
buurtgenoten allerlei soorten kunst lieten zien of horen: piano, zang, fluit, gitaar,
gedichten voorlezen, een collectie foto’s laten zien of bierviltjes. Dat kon bij
iemand thuis zijn, een soort klein theater was het dan, of lopend door de buurt.
Yvonne “ronselde” de deelnemers, regelde het gasthuis of de route en stelde het
programma samen. Er was een jaar dat er een koortje was gevormd dat alle
Raadsherenbuurtliederen zong. Jac nam alles op en maakte er cd’s van.
Ondanks meerdere zware operaties bleef Yvonne optimistisch en actief. Ze zong
bij het buurtkoor De Raadsvogels en deed vrijwilligerswerk bij De Groene
Cirkel, de tuinen van GGZ Rivierduinen achter het Landje van Bremmer en
voor het park van kasteel Endegeest. Ze stelde de opbrengst van de OPA oud
papieractie veilig voor dat goede doel. Zelf was ze ook dol op tuinieren en ze
genoot van de eigen tuin.
Ook toen de relatie tussen Yvonne en Jac ten einde kwam, bleven ze samen wonen in dat heerlijke grote huis waar ze van
hielden en waar Jac zich ongehinderd kon bewegen. Totdat de vergeetachtigheid van Yvonne werd gediagnosticeerd als
dementie en ze niet meer zelfstandig thuis kon blijven. Ze is onlangs verhuisd naar Van Wijkerslooth. We nemen afscheid
van een bescheiden, maar toch markante buurtgenote. Dag Yvonne, dank je wel voor alles!

Welkom in de buurt!
Nick, Saskia en Max (1,5 jaar)
Leuk om op deze manier geïntroduceerd te worden in de
wijk! In juni verhuizen wij naar de Van Oldenbarneveltstraat.
Wij zijn verhuisd vanuit Amsterdam, waar we met veel
plezier hebben gewoond. Gezien de gezinsuitbreiding wilden
we graag meer ruimte en als het even kon ook een tuin. Ons
nieuwe huis vinden we prachtig en is nog mooier geworden
na een kleine verbouwing. We hebben allebei in Leiden
gestudeerd dus we kenden Leiden wel, Oegstgeest wat
minder. Na een rondje rondom de buurt wisten we zeker dat
we hier wilden wonen.
Een paar feitjes over ons: Saskia werkt voor de overheid en
heeft in Shanghai en San Francisco gewoond. Nick werkt bij
een fintech start up in Amsterdam, weet daarnaast veel over
Japan en spreekt ook een woordje Japans. Het thuiswerken
zal waarschijnlijk wat normaler worden dan voorheen, dus
dan komt dit mooie stulpje goed van pas! Wij kijken erg uit
naar het rondwandelen in de Leidse Hout, naar de markt te
gaan in Leiden, een goed glas wijn of bier drinken op het
terras (fingers crossed), een yogasessie of een
hardlooprondje, familie en vrienden te ontvangen en gewoon
te ‘bankhangen’. Bijgevoegd een foto van ons gezinnetje.
Zodat jullie ons kunnen herkennen voor een praatje. Wij
kijken er naar uit jullie te ontmoeten! Tot zwaais in de wijk!
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Welkom in de buurt!
Seval Gündemir en Jasper Janssen
We keken er lang naar uit en sinds maart dit jaar wonen we op de Paulus Buysstraat. Voor Jasper na een vrij lokale
zwerftocht (opgegroeid in de Merenwijk, studentenhuizen in het centrum en samen in De Kooi), vooral prettig om
op loopafstand van de binnenstad toch veel parken en het strand dichtbij te hebben. Voor Seval (vanuit Istanbul via
Den Haag en tussendoor de V.S.) ook handig om in de buurt van het station te zijn, in de hoop dat er ooit weer
gewoon als universitair docent psychologie op de UvA gewerkt kan worden. Jasper werkt als geschiedenisdocent
wat dichterbij.
Voorlopig zijn we met z’n tweeën en hebben we onze handen vol aan het bijhouden van de tuin. Tijd die overblijft
vullen we liefst met vrienden in die tuin, met rondwandelen in de buurt (waarbij we steeds meer groen ontdekken)
en met de kroegen, terrassen en musea in de binnenstad. Daarbij komen we elkaar vast nog tegen We kijken uit
naar het kennismaken met meer buurtgenoten en hopen hier de komende decennia te blijven wonen.
Sinds eind maart 2021 wonen Merle van der Kroft en Goof van
den Weg op de Antonie Duycklaan. Ze hebben allebei in Delft
gestudeerd en zijn daarna in Rotterdam gaan wonen en werken.
Merle werkt daar nog steeds bij een klein adviesbureau dat zich
gespecialiseerd heeft op het thema klimaatadaptatie. Goof werkt
sinds 2020 bij de Leidse start-up ‘In Ovo’, een biotechbedrijf dat
een manier heeft ontwikkeld om het geslacht van de kuikens al in
het ei te bepalen. Door die methode hoeven eieren met mannelijke
kuikens niet meer uitgebroed te worden en worden de
eendagshaantjes, die nutteloos zijn bij de eierproductie, niet
versnipperd.
Op dit moment zijn ze in hun vrije tijd vooral aan het klussen in hun
huis. Gelukkig vinden ze dat allebei leuk, maar ze hebben toch een
meerjarenplan voor hun huis bedacht, om niet alleen maar aan het
klussen te zijn. In hun vrije tijd genieten ze van wandelen,
kamperen, tuinieren en lekker koken voor en eten met vrienden.
Goof heeft als hobby bier brouwen, het liefst hele donkere bieren.
En Merle heeft onlangs haar passie voor zelf kleren maken ontdekt.
Op dit moment focust ze vooral op kleren in een hele kleine maat,
want eind augustus verwachten ze hun eerste kind. Een plekje bij de
Krullevaar is al geregeld.
Evert van Steen en Kim Schaap
Sinds 29 april zijn wij gelukkige bewoners van de Van
Ledenberchstraat en dat is volop genieten! Wij zijn allebei tijdens
onze studententijd in Leiden komen wonen en hebben elkaar leren
kennen in ons studentenhuis op de Gerrit Doustraat. Ondertussen
zijn we al 11,5 jaar samen en wonen we, het studentenhuis
meegerekend, alweer in ons vierde huis in Leiden. We wonen hier
samen met onze twee katten, Ollie en Yuna. Evert werkt bij de
ABN Amro en houdt van gamen en hardlopen. Kim werkt als
leidinggevende bij de SVB en houdt ook van sport zoals yoga en
zwemmen en sinds corona ook van vogels kijken, dus het is
heerlijk om een park voor de deur te hebben! We hebben al veel
gedaan aan ons huis, maar voor het volgend seizoen staat onze tuin
bloemetjes-, bijtjes- en beestjes-vriendelijk maken op het lijstje.
Maar nu eerst even genieten van de heerlijke lente en zomer in ons
nieuwe huis. Wie weet tot snel!
36

BUURTGENOTEN

37

BUURTGENOTEN
Geslaagd! Foto Anne Sanderink
Vanwege de coronamaatregelen m.b.t. de eindexamens van middelbare scholieren waren er in 2021 drie momenten
waarop de vlag kon worden uitgehangen voor een behaald diploma: 10 juni, 2 juli en 15 juli.
Alle geslaagden: gefeliciteerd!

Van de straat
Fietsvlonder-op-proef
Op de parkeerplek voor Van Oldenbarneveltstraat 26 ligt tijdelijk een fietsvlonder. Deze is geplaatst door de gemeente Leiden
en is bedoeld als pilot. Het is nog niet duidelijk of en waar definitieve fietsparkeerplekken worden gemaakt in de buurt.
Liander in de straat
Eind mei stonden opeens vele gele borden in de Van
Oldenbarneveltstraat tussen de Warmonderweg en de Johan de
Wittstraat. Door meerdere buurtgenoten werd contact opgenomen met
de gemeente omdat de reden van het 8 dagen lang afsluiten van de
weg niet bekend was gemaakt. Wat bleek: Liander ging kabels en
leidingen vervangen en daarvoor moest dit stuk straat deels worden
opengebroken. Liander had echter verzuimd de bewoners te
informeren.

Foto Anne Sanderink

Controle van mezennestkasten in de Leidse Hout
In mei zijn alle nestkasten in de Leidse Hout gecontroleerd. Van de 71
kasten waren er 54 bezet. Er zijn 309 jongen geringd. Na afloop van
deze meer dan een dagvullende klus is de megascore op het terras van
het theehuis gevierd met een lekker bokbiertje.
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Bezoek van de koning en koningin
Het was weliswaar net aan de andere kant van de
Warmonderweg, maar toch voelde het als een bezoek aan onze
buurt; op vrijdag 28 mei bezocht het koninklijk paar de
Pauluskerk in het kader van NLdoet. Buurtgenoot Luuk
Aelvoet had de eer om als vaste vrijwilliger met hen samen te
werken en nam de gelegenheid te baat om meteen een babbel
met hen te maken. Na hun bezoek was het houtwerk in de olie
gezet, de tuin gewied, de entree schoongespoten met de
hogedrukspuit en waren de kerkbanken afgenomen. En de
babbels van Luuk met het koningspaar leverden nieuwe
informatie op over het huishouden van de koning en koningin,
zo bleek uit verslaglegging in de media. Luuk werd door
meerdere journalisten geïnterviewd en werd zo onze
'buurtbewoner van de week'.

Foto van Facebook
Circulair Warenhuis – nieuwe wegen naar
hergebruik
Het Circulair Warenhuis is een galerie/conceptstore
op het terrein van de DZB aan de Nachtegaallaan 41
in Leiden. Naast een selectie van hoogwaardige
kringloopproducten, biedt het Warenhuis ook eigen
upcycle-producten en bestaande circulaire producten
van Nederlandse ontwerpers. Het Circulair Warenhuis
wil een breder publiek aanspreken en het belang van
hergebruik onder de aandacht brengen.
Zie voor meer informatie en de openingstijden
www.circulairwarenhuis.nl

Foto website DZB
Een stengun in huis
Bij het verbouwen van hun nieuwe woning troffen Merle van der
Kroft en Goof van den Weg een stengun aan achter een schot op
zolder. Het is een Sten Mark II, een wapen dat onder andere werd
gebruikt door de Britten en Canadezen tijdens de tweede
wereldoorlog. Ook hebben de geallieerden tijdens de tweede
wereldoorlog vele stenguns gedropt in Nederland ten behoeve van
het verzet, dat hier dankbaar gebruik van maakte. Het was na de
bevrijding een standaard wapen in het opnieuw opgerichte
Nederlandse leger.
Hoe het wapen in het huis van Merle en Goof terecht is gekomen,
valt niet meer te achterhalen. Hun huis is gebouwd in 1955, dus
waarschijnlijk had de eigenaar van het wapen het al langer in
bezit. En hoe hij er aan kwam? Was de stengun achtergelaten door
een Canadese militair? Achterovergedrukt door een Nederlandse
soldaat? Een wapen van een verzetsstrijder die het nooit heeft
afgegeven? We zullen het nooit weten. De stengun is inmiddels
ingeleverd bij de politie, maar gelukkig hebben we de foto's nog.
De Leidse Hout in het Leidsch Dagblad
Op de drie laatste woensdagen van juni publiceerde het Leidsch Dagblad drie grote artikelen van buurtgenoot Ruurd Kok i.v.m.
het 90-jarig bestaan van de Leidse Hout. In het eerste artikel een interview met Frits van der Sluis, oud-stadsbioloog en tevens
buurtgenoot en parkbewoner, met onder meer aandacht voor het park als groene schakel en het samengaan van mens en dier. In
het tweede artikel een interview met Johan Kieft, groenbeheerder van gemeente Leiden en verantwoordelijk voor het historisch
watersysteem in de Leidse Hout, met uitleg over de ingenieuze wijze waarop de waterstand wordt beheerd en het water in het
park blijft circuleren. En met een kort verslag van een gesprek met stadssnorkelaar Aaf Verkade. Het derde artikel gaat over de
geschiedenis van de Leidse Hout, de groengroep en het rapen van zwerfafval. Hierin wordt buurtgenote Lieke van Boven,
vicevoorzitter van de Vereniging Vrienden van de Leidse Hout, al wandelend geïnterviewd.
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Concerten en voorstellingen
Openluchttheater Leidse Hout
Zaterdag 17 juli 14.00 uur en 16:00 uur - Kindertheater Ploef met Sjadas de Struikrover,
voor kinderen van 4 tot 10 jaar
Woensdag 4 augustus 20.00 uur - Ad Hoc Orkest, een symfonisch harmonieorkest met zo’n
50 muzikanten
Zaterdag 14 augustus 20.00 uur - klassieke avond, met operazangeres Naïr Gimenez, accordeonist Nicole Stiuca en
violist Benjamin Konrad
Zondag 5 september - voorstelling Raadsherenbuurt. De aankondiging is nog onder voorbehoud in verband met de
coronomaatregelen. Informatie t.z.t. op de de website van de Raadsherenbuurt
Zondag 12 september 15.00 uur - Alphens Kozakkenkoor
Zondag 12 september 20.00 uur - 90 jaar Leidse Hout. Het Collegium Musicum brengt een avondvullend programma met
muziek van Johann Strauss
Zaterdag 25 september 20.00 uur - Sixtiesavond met de Leidse coverband Helter Shelter
Voor meer info en kaarten: https://oltleiden.nl

Cultuurhuis De Paulus – Zondagmiddagconcerten – 16.00 uur
15 augustus - Kamermuziek met sopraan Katharine Dain en pianist Sam Armstrong
22 augustus - Jazzlegende Ack van Rooyen en Juraj Stanik
29 augustus - Liederen van Schubert met Jasper Schweppe, bariton en Riko Fukuda, pianoforte.
12 september - Gezongen verhalen door tenor Nico van der Meel. Constance Allanic begeleidt op harp, viola da gamba
en hakkebord.
26 september - Skazka Kwartet /NSKA, Anna Steenhuis en Lena ter Schegget (viool), Lisa Eggen (altviool) en Emma
Besselaar (cello).
3 oktober - “Mélodies Populaires” door het Chekhov Trio, met violiste Emma Rhebergen, celliste Anna Litvinenko en
pianiste Fem Devos.
Vrijdagavondconcert
Vrijdag 8 oktober 20.15 uur - Barokensemble ConcertoValiante met Sopraan Marijke Groenendaal, hoboïste Dorota
Gorlow en violist James Hewitt. Zij spelen werken van T. Albinoni, G. F. Händel, Vivaldi en Geminiani.
Collegereeks
Maandag 20 september 13.00–15.00 uur - Start Collegereeks Tussen Filosofie en Mythologie van de Vrije Academie.
Reeks van 6 bijeenkomsten op maandagmiddag.
Voor meer info en kaarten: www.cultuurhuisdepaulus.nl/programma

De Waterlelie (Leidse Hout) – Zondagmiddagconcerten – 13.30 uur –
toegang gratis
18 juli - Er welt een traan (meezingliedjes) + Shoot from the hip
25 juli - Sowhat (jazz)
1 augustus - Di Krenitse (klezmer)
8 augustus - Old Rhine Jazz Band
15 augustus - Aisling (Ierse folk)
22 augustus - Leo’s Drugstore (jazz, latin, fusion)
29 augustus - Dansorkest Date 7-2-7
5 sept ember - The Prevaricators
12 september - Viswijvenkoor
19 september - Harmonie Werkmans Wilskracht + Harmonie Voorschoten
26 september - Rumor di Mare (shanty's & maritieme traditionals)
Oplossing zoekplaatje: Rijnsburgerweg 73
Oplossing puzzel
Horizontaal: 1. Klimaatverandering 5. Drempel 8. Bloei 9. Recessie, 12. Schemer 14. Spoorwegovergang 17. Afvallen
21. Transitie 22. Metamorfose 23. Bijnadoodervaring 24. Ontwaken 26. Oranje 27. Pubertijd 28. Glaciaal
29. Sublimeren
Verticaal: 2. Atmosfeer 3. Abdicatie 4. Gebiedsontwikkeling 6. Klimmen 7. Limes 10. Geboorte 11. Overgang
13. Verpopping 15. Overgangsritueel 16. Getijden 18. Verhuizen 19. Transformatie 20. Lente 22. Menopauze 25. Stoep
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»DE RAADSHEER«
Een uitgave van de Vereniging Raadsherenbuurt Leiden
Kopij aanleveren per e-mail (zie redactie-adres)

Minibuurtgids
Familieberichten graag doorgeven aan Sylke
Wieland en aan de redactie van De
Raadsheer

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
Elias en Floris van den Bogaert, Philip Wijnhoven, Ella van Luyn
Oplage 325 exemplaren

Diefstal, inbraak, ouderenhulp, informatie
over onderhoud en huis verbouwen,
uitwisseling van gereedschap: Rob
Grootenhuis, Fagelstraat 14, 515 4769,
grhuis@ipact.nl
Mededelingenkastje, Louise Berkhout, Johan
de Wittstraat 18, 517 7013

redactieraadsheer@hotmail.nl

Buurtarchief lokaal, Jeroen Hiemstra,
Fagelstraat 15, 512 1213

Jeroen Hiemstra

Fagelstraat 15, 512 1213

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

Kiki Breet

Johan de Wittstraat 9, 0648753187

Anne Sanderink

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

Redactie

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

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

Barbra Verbij

Warmonderweg 21, 06-54907780

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

Robbert de Waal

Johan de Wittstraat 28, 0651702547

Leeskring De Raadsheer, Rita de Coursey,
Fagelstraat 39, 515 5886

Joep Besselink

Penningmeester, Van
Oldenbarneveltstr. 52, 0651716590

Vereniging onderhoud garageplein 'Jan
Ballegoplein', Fokke Dijkema, Fagelstraat 23,
515 3994

Paulien Retèl

Voorzitter, Fagelstraat 31, 0653426893

Wijkagent, Harold Kroep, 0900-8844, in
acute situaties 112

Sylke Wieland

Secretaris, Warmonderweg 43,
5131790

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

Carien Winckel

Van Oldenbarneveltstraat 3,
06-39665547

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