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

De redactie van de Raadsheer kunt u het beste bereiken 

via het e-mailadres redactieraadsheer@hotmail.nl

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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Misschien viel het je al op: de voorpagina van deze Raadsheer is anders dan anders. Dat vonden we 
passen bij het thema van dit nummer: eigen-aardig. Als inspiratiebron hebben we de Story genomen…

Toen we dit thema kozen, wisten we nog niet dat het zo’n rare tijd zou worden. Wie had er kunnen 
denken dat er zo dichtbij een oorlog zou zijn? Verschrikkelijk om te zien hoe de levens van zoveel mensen
hierdoor geraakt worden. Om mij heen zie ik allerlei mensen die in no time prachtige hulpinitiatieven 
hebben opgezet en dat doet mij dan weer goed. Ook de Gemeente Leiden gaat vluchtelingen uit Oekraïne 
opvangen, onder andere in een gebouw van het Alrijne Ziekenhuis aan de Houtlaan.

En ondertussen zijn de coronamaatregelen in rap tempo afgebouwd. De wereld is weer open, we mogen 
terug naar kantoor, naar terrassen en musea. Heerlijk, maar ook een beetje wennen. ’s Ochtends vraag ik
me af waar al die fietsers opeens vandaan komen. 

Het is een gekke wereld vol eigenaardigheden, maar de Raadsheer is er voor het echt lokale nieuws. Over
de verdwenen fietsvlonder en de nieuwe lantaarnpaal. En over onze buurtgenoten. Deze keer onthullen 
we wat voor eigenaardigheden de buren hebben. Maar dan wel anoniem, want we zijn natuurlijk niet echt
de Story. 

Voor de feitenliefhebbers beschrijven we de buurt in cijfers. Hoeveel procent van onze buurtbewoners 
heeft een andere nationaliteit dan de Nederlandse? Het zijn er meer dan ik dacht. Tuinontwerpster Cora 
Koning geeft tips voor het inrichten van ons eigen kleine stukje aarde. Verder is de energietransitie een 
hot item, ook in onze wijk. We houden je graag op de hoogte van de ontwikkelingen, onder andere in een 
interview met onze wijkambassadeur duurzaamheid Yung Lie.

Het woord eigen-aardig bedoelen we zeker ook in positieve zin. Want zoals
Tim van der Burgt zegt in het kettinginterview: ‘De Raadsherenbuurt lijkt
heel keurig, maar de burgerlijke ongehoorzaamheid (op beperkte schaal)
kan ik zeker waarderen.’ Het is fijn als niet alles aangeharkt is en dat wat
iemand eigen maakt is vaak juist heel aardig.

Voor ons volgende nummer spreken we graag weer veel verschillende
buurtgenoten. Het thema is dan Wetenschap, in het kader van Leiden,
European City of Science 2022. Dus als je wetenschapper bent, studeert,
of een interessant profielwerkstuk hebt gemaakt, mail ons dan (voor 28
mei) op redactieraadsheer@hotmail.nl. 

We wensen jullie een heerlijke lente met veel terrasjes en contact met je eigen aardige buren!

De eerste Raadsheer van 2022 ligt weer voor u. ‘Eigen-aardig’, alweer zo’n mooi thema waar je veel
kanten mee op kunt en dat ook goed past bij onze buurt. En daarmee bedoel ik zeker niet dat we in een

vreemde of atypische buurt wonen, maar vooral in een buurt met veel eigenheid, mooie unieke
kenmerken en natuurlijk ook hele aardige bewoners. En af en toe een écht eigenaardig puntje, want

overlast van stenen gooiende kraaien hebben ze vast niet overal.

Voor het bestuur betekent het begin van het nieuwe jaar dat we kunnen nadenken welke activiteiten we
de komende maanden zullen inplannen. Nu alle maatregelen flink versoepeld zijn biedt dat veel meer

ruimte en hopelijk kunnen we elkaar dan ook vaker zien tijdens verschillende nuttige en gezellige
activiteiten. Op dit moment is een werkgroep, voorafgaand aan het participatietraject, in gesprek met de

gemeente over fase 2 van de herinrichting van onze buurt (betreft de Van Beuningenlaan tot aan de
Houtlaan). Daarnaast organiseerden we recent de informatieavond over

energietransitie. Deze avond was goed bezocht en het was mooi te zien dat dit
onderwerp in de buurt zo leeft. Het streven is dat we de komende tijd proberen

om een aantal zaken wijkbreed aan te pakken. U zult hier het komende jaar vast
meer over horen.

Verder zal in april de jaarlijkse ALV weer plaatsvinden. En op Koningsdag hopen
we elkaar in elk geval weer op straat te treffen voor een kleedjesmarkt en een

gezellige borrel. We hopen dat u dan ook weer van de partij bent en zullen u via
de bekende flyers op de hoogte houden! 

Voor nu wens ik u alvast heel veel fijne, zonnige lentedagen.
Hartelijke groet namens het bestuur, Sylke Wieland

V a n  d e  R E D A C T I E  e n  h e t  B E S T U U R

Van het bestuur Sylke Wieland

Eigen-aardig Martine Voskuil
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We wonen in een prachtige groene buurt, vlak bij de Leidse Hout. Helaas ook een ideale leefomgeving voor de bruine rat.

Meerdere bewoners van de Hogerbeetsstraat en het einde van de Johan de Wittstraat ervaren het afgelopen jaar steeds
vaker overlast van ratten die gangen graven onder serres, gaten knagen in schuurtjes of vetbolletjes opvreten. Sinds een
half jaar is er zelfs een Rattenvangers-appgroep.

Na meerdere meldingen bij de gemeente Leiden blijkt dat de gemeente hier niets aan doet. De gemeente komt alleen in
actie bij schade/overlast in de openbare ruimte, zoals verzakte stoeptegels. Het doen van melding over ratten in de tuin
(via 14 071) is alleen zinvol voor de statistiek, het is dus niet zo dat veel meldingen tot actie leiden. Wel geeft de
gemeente desgewenst voorlichting.

Over het plaatsen van vallen zijn desgewenst meer tips te geven, we hebben als rattenvangers inmiddels helaas ruime
ervaring. Belangrijker nog: neem de adviezen serieus en voorkom dat nog meer ratten het naar hun zin hebben in onze
buurt! Neem bij vragen contact op met Ruurd Kok, Hogerbeetsstraat 3, 06-15664136.

B U U R T N I E U W S

Ratten in de buurt Ruurd Kok

Oproepje Buurtpodium

Beste buurtgenoot, 

Heeft u een boek geschreven, gaat u exposeren, 
doet u mee aan een (kunst-)project, treedt u op 
met uw band of orkest, heeft u een bijzonder 
beroep of interessante hobby? Wij besteden hier 
graag aandacht aan in de Raadsheer. Daarom 
roepen wij u op om uw (pers)bericht, uitnodiging
of toelichting (tijdig) aan de redactie te sturen.

Dit kan per e-mail naar 
redactieraadsheer@hotmail.nl of in de 
brievenbus van Van Oldenbarneveltstraat 40 
of 44. 

Tips over (culturele) activiteiten die een link 
hebben met de buurt zijn ook van harte welkom!

Alvast hartelijk dank, de redactie

Zoekplaatje

Weet u waar in onze buurt deze lentebloeiers te
vinden zijn? Kiki Breet zette ze mooi op de plaat.

Het advies van de gemeente luidt

Zorg dat er geen voedsel is: dus geen
etensresten in de tuin en ook geen vogelvoer
Voorkom ideale schuilplaatsen, zoals stapels

hout en rommelige hoekjes
Bij waarneming van ratten: zelf mechanische

rattenvallen plaatsen (gif is verboden)
Als er geen ratten meer worden gezien, dan
de val weghalen (dus niet preventief zetten)
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De herinrichtingsplannen voor de Raadsherenbuurt fase 1 en Vogelwijk beginnen na bijna twee jaar hard werken aan 
ontwerpen, overleg en participatie, hun definitieve vorm te krijgen. Het uitvoeringsbesluit (RV21.0136) is 23 december 2021 
vastgesteld in de Gemeenteraad met 36 stemmen voor en 3 stemmen tegen.

Op 16 december heeft de raadscommissie Leefbaarheid en 
Bereikbaarheid tijdens een digitale vergadering de plannen 
besproken. Er was veel waardering voor het verloop en de 
uitkomst van het participatieproces. De overtuiging is dat het 
een beter ontwerp heeft opgeleverd, ook al betekende het dat 
de gemeente de plannen moest aanpassen naar wensen van de 
bewoners. Ontwerpkeuze 2 van het Rozenplein kwam aan de 
orde. De noodzaak en zorgvuldigheid van afwegingen voor 
bomenkap bij herinrichtingsprojecten werden besproken en er 
werden zorgen geuit over de gevolgen van de vele 
wijkvervangingsprojecten die op dit moment in Leiden op 
stapel staan.

Wethouder Ashley North merkte op in gesprek te zijn met een 
aantal aanbieders van glasvezel en verwacht daar op korte 
termijn meer over te vertellen. Het doel is om de aanleg van 
glasvezel te combineren met de andere werkzaamheden, om 
de overlast voor bewoners te beperken. Voorts is het 
voornemen van de gemeente om bij bewoners te 
inventariseren wat de behoefte aan laadpalen voor elektrische 
auto’s is.

Beide vergaderingen zijn terug te zien via het politiek portaal 
van de website van de gemeenteraad Leiden. Ook alle bijlagen
van het project zijn daar te vinden.

Bestudering van de bijlagen levert nog wel wat weetjes op, zoals:

 De kosten voor dit project zijn op een
bedrag van € 9.219.359 geraamd.

 De duur van de fysieke werkzaamheden
voor de Vogelwijk en Raadsherenbuurt
samen wordt ingeschat op twee jaar.
Verwacht wordt dat nutsbedrijven
bijvoorbeeld al een aantal maanden nodig
zullen hebben om verschillende kabels en
leidingen te vervangen.

 De gemeente denkt na over een goede
bestemming voor de bomen die gekapt gaan
worden in de Hogerbeetsstraat. Er wordt
gedacht aan insectenhotels, kunstobjecten of
zitelementen voor in de wijk of een
klimboom op het speelveld van de
Vogelwijk.

 Straatkolken worden uit de bandenlijn
gehaald om te zorgen dat amfibieën het
groen bereiken en niet wegspoelen.

 Het project is nu in de fase van bestek
maken en aanbesteding. De gemeente
realiseert zich dat grondstoffen en personeel
schaars zijn en de kosten van producten en
materialen stijgen. Bij gunning van het
project zal daarom enigszins flexibel met de 
startdatum worden omgegaan.

Het laatste nieuws
Tijdens het schrijven van dit verslag 
werd aan de werkgroep bekend gemaakt 
dat de gemeente wil starten met de 
werkzaamheden in de Vogelwijk. 
Daarvoor vindt nu de opstelling van het 
bestek en de tekeningen plaats. Voor de 
zomervakantie wordt de 
aanbestedingsprocedure opgestart. De 
fysieke uitvoer van de plannen daar zal 
dan eind 2022 kunnen beginnen.

Voor de Raadsherenbuurt wordt met het 

opstellen van het bestek en 
uitvoeringsplannen gewacht tot de 
participatie van fase 2 (Van 
Beuningenlaan, Antonie Duycklaan, 
Adriaan Pauwstraat en Paulus 
Buysstraat) is afgerond en het 
uitvoeringsbesluit is genomen. De 
rioolvervanging zal dan in de hele buurt 
tegelijkertijd plaatsvinden. 

De participatie zal binnenkort worden 
hervat; de eerste twee maanden van dit 
jaar is de aandacht van de gemeente naar 

de herinrichtingsplannen van de Hoge 
Mors gegaan.

Verder zijn in maart op twee plaatsen in 
de Raadsherenbuurt (Van 
Oldenbarneveltstraat en Fagelstraat) 
monsters genomen uit de voegen van de 
oude riolering, omdat ze mogelijk 
asbesthoudend zijn. Wanneer dat het 
geval blijkt te zijn, zullen tijdens de 
werkzaamheden passende 
maatregelingen genomen moeten 
worden.

B U U R T N I E U W S

Herinrichtingsplannen: stand van zaken februari 2022 Barbera Kersbergen
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Op 17 januari organiseerden we als bestuur samen met de gemeente Leiden een webinar over de energietransitie in Leiden. 
Zo’n 45 betrokken buurtbewoners waren daarbij aanwezig. De gemeente Leiden presenteerde de plannen die er liggen voor de
stad en dus ook voor onze wijk. In 2050 moet elke stad in Nederland energieneutraal en aardgasvrij zijn. 

In het kort komt het hierop neer:
֍ Uitgangspunten Leidse Warmtevisie (2017) en 
Handelingsperspectief (2020) aanscherpen.
Voorstel:
- geen jaartal (2035) aardgasvrij meer
- andere kansrijke wijken op basis van huidige inzichten
- focus op mix van bronnen (restwarmte, geothermie en 
lokaal)
֍ Op zoek naar haalbare en betaalbare alternatieven voor 
aardgas

֍ Ruimte voor bewonersinitiatieven
֍ Eindbeeld open regionaal warmtesysteem: momenteel 
afhankelijkheid van bestaande warmtenet van Vattenfall 
֍ Verlagen van aanvoertemperatuur: voorwaarde daarvoor is 
energievraag woningen omlaag
- focus op midden- en hoge temperatuuroplossingen: geen 
torenhoge investering nodig
֍ Diversiteit woningen: wijkgerichte aanpak.

Meer weten?
Hier leest u de Transitievisie Warmte die in de gemeenteraad werd behandeld op 8 en 24 februari: 
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/werkzaamheden-in-leiden/bouwen-aan-de-stad/energietransitie-in-
leiden/#c8453_tab2

Energiebesparende maatregelen
Ook al lijkt 2050 nog ver weg, u kunt als bewoner nu al veel doen. Naast het onderzoeken van collectieve oplossingen in de 
wijk, is het nemen van energiebesparende maatregelen zoals het (beter) isoleren van de woning een goede eerste stap. 

Buren
In  het  webinar  kwam  naar  voren  dat  onze  buurwijken  het
Houtkwartier en de Vogelwijk al verder zijn in het onderzoeken naar
collectieve  oplossingen.  Het  is  dus  slim  om  met  de
bewonersinitiatieven van die wijken in gesprek te gaan. Onlangs is er
in  het  Houtkwartier  een  webinar  georganiseerd  over  de
energietransitie waarin een aantal deskundigen aan het woord kwam
over  de mogelijkheden in die wijk.  Ook voor ons is  het  webinar
nuttig: https://www.youtube.com/watch?v=g9W5-_L0g2k

Hoe verder?
Het webinar was een prettige bijeenkomst
waar buurtbewoners hun vragen konden
stellen. We kunnen ons voorstellen dat er
naar aanleiding hiervan nog meer vragen
leven. 

We stellen het volgende voor:
֍ Veel bewoners vragen om een 
individueel huisbezoek. Om dat proces
wat efficiënter te laten verlopen,
verzamelen we de aanvragen en prikken
een gezamenlijk moment voor de
huisbezoeken. Wijkambassadeur Yung Lie
en Vera Kuijpers van Erfgoed Leiden komen langs en doen een ronde door het huis. 
֍ We starten graag een bewonerscollectief. Er is in het verleden al een aantal bewoners op dit gebied actief geweest, maar het
zou mooi zijn hier met meerdere bewoners een structureel vervolg aan te geven. Deze werkgroep zal ook in gesprek gaan met 
de omliggende wijken. 
֍ In het voorjaar willen we een Dag van de Duurzaamheid organiseren, waar u al uw vragen kwijt kunt, u praktische tips en 
tools krijgt en we een kijkje nemen in elkaars keuken. Heeft u hier ideeën voor of wilt u uw (goed geïsoleerde) huis 
openstellen? Meld het ons. En we hopen u daar weer te ontmoeten.

Alle vragen, ideeën en aanmeldingen kunt u sturen naar webmasterraadsherenbuurt@live.nl

B U U R T N I E U W S

Energietransitie in onze buurt Bestuur Raadsherenbuurt

Overige interessante links
www.gagoed.nl/wijkambassadeurs.nl
https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente/leiden
www.erfgoedleiden.nl
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-
ondernemers/subsidies-en-
belastingen/subsidies/subsidie-lokale-energie-
initiatieven-leiden/
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Naar aanleiding van de hiervoor genoemde informatieavond over de energietransitie interviewde ik Yung Lie, onze 
wijkambassadeur duurzaamheid. Vera Kuijpers van Erfgoed Leiden presenteerde mogelijkheden voor isolatie, van het dak tot 
de kruipruimte. Ook  kwam het thema energieopwekking aan de orde, bijvoorbeeld met warmtepompen en zonnepanelen. Maar
wat is er precies mogelijk in de Raadsherenbuurt? 

Waar moeten we vooral aan denken bij de energietransitie?
Yung benadrukt dat er meerdere dimensies zijn aan de energietransitie. De eerste
belangrijke dimensie is je eigen energiezuinige gedrag om de warmtevraag terug te
dringen. De thermostaat lager zetten, korter of minder frequent douchen, minder
licht gebruiken. Uiteraard is dat ook goed voor je eigen portemonnee. Yung noemt
het voorbeeld van een vrouw die in een groot huis aan de rand van het centrum
woont,  en  maar  €38,-  per  maand aan  energie  kwijt  is.  Dit  komt  doordat  ze  de
temperatuur binnen laag heeft, veel warme kleding draagt en maar één gaskachel in
huis heeft. En ze zich daar prettig bij voelt, omdat ze een buitenmens is. Dat is
natuurlijk in de meeste huizen in de Raadsherenbuurt niet te realiseren, maar iets of
flink wat minder energie gebruiken kan altijd.  Een stroomverbruik meter is  een
goedkoop en handig dingetje om te meten wat de stroomslurpers in het huis zijn.
Voor de volgende dimensies, is de Trias Energetica een handige kapstok: 

1 Verbeteren van de isolatiewaardes van je woning 
2 Verbeteren van het warmteafgifte-systeem in je woning 

3 Verlagen en opwekken van de benodigde duurzame energie 
4 Op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en producten. 

Na je eigen energiezuinige gedrag, is de eerste stap het optimaliseren van de woning; isoleren vanaf de kruipruimte tot het dak.
Daar ging de presentatie van Vera Kuijpers ook over. De laatste dimensie is dan het gebruik van vernieuwbare bronnen. Yung 
benadrukt dat het gebruik van lage-temperatuuroplossingen zoals warmtepompen in de historische huizen in de buurt niet 
werkt. De woningen zouden dan veel beter geïsoleerd moeten worden en dat is gewoon niet mogelijk bij huizen uit 1920-1930.
Wel is het mogelijk om innovatieve oplossingen toe te passen zoals zogenaamde P.V.T.-systemen. Deze zijn momenteel nog 
erg prijzig, zo’n € 20.000 à € 30.000 per woning, maar de prijzen zullen snel gaan zakken. Dit soort systemen, net als 
warmte/koude opslag, leent zich uitstekend om samen met de buren of een straat aan te besteden.

Basalt en zout
Het grote probleem met eigen energieopwekking, zoals via zonnepanelen, is dat er tijdens zwaar bewolkte en vroeg donkere 
winterdagen te weinig wordt opgewekt en tijdens lange hete zomerdagen teveel. Voor de burger-producent bestaat altijd het 
‘gevaar’ dat de netbeheerder het terugleveren van de stroom aan het net tegenhoudt, op het moment dat er te veel aanbod is. 
Met name op zonnige dagen wanneer je zelf minder stroom gebruikt dan opwekt. Bovendien is er door meer druk op het 
openbare stroomnet ook een update van de wisselstations nodig, die veel ruimte vragen en veel inspanningen van experts die 
nu weinig te vinden zijn. De oplossing hiervoor is eigen opslag in accu’s. Yung ziet weinig toekomst in lithium-accu’s. Niet 
alleen zijn ze prijzig, maar lithium wordt ook gedolven in landen waar weinig rekening wordt gehouden met het milieu en het 
voorkomen van kinderarbeid. Voorbeelden hiervan zijn Bolivia, Chili en Afghanistan. 

Yung ziet veel meer toekomst in opslag van overtollige energie in natuurlijke materialen, zoals basalt en zout. Hier is nu nog
veel ruimte voor nodig, maar die is mogelijk te vinden in de kruipruimtes van de woningen in de buurt. Momenteel is het
opslaan van stroom in deze materialen nog vrij experimenteel, maar de experimenten zijn in uitvoering, ook in Nederland. En
basalt en zout zijn natuurlijk makkelijk te vinden in de wereld, ook dichtbij. Yung ziet
ook  mogelijkheden  om  met  deze  vorm  van  energieopslag  een  experiment  te
organiseren  voor  bewoners.  Een  kruipruimte  of  een  niet  gebruikte  opslag  is
waarschijnlijk voldoende voor een woning. De komende jaren zullen cruciaal zijn in de
energietransitie met de hoge energieprijzen, innovatieve warmtesystemen die in prijs
gaan  dalen  en  de  ambitieuze  plannen van  de  nieuwe regering.  Misschien  moet  de
Raadsherenbuurt  naast  de al  bestaande buurtfestiviteiten ook een jaarlijkse energie-
party organiseren. Een wedstrijd wie de mooiste en slimste oplossingen heeft bedacht
en uitgevoerd. Naast de hutspot-trofee ook een energie-trofee!

Informatie
Op de pagina hiernaast en in de Raadsheer 2021-4,
https://raadsherenbuurt.files.wordpress.com/2022/02/rh-december-2021-, staan links
voor meer informatie. Yung Lie is ook bereikbaar voor informatie, rechtstreeks via 
yunglie8@gmail.com  ,   of via webmasterraadsherenbuurt@live.nl. De link naar de
wijkavond is: https://youtu.be/GUbRx12Sg9U

B U U R T N I E U W S

Basalt kan de oplossing worden Hans Rohlof en Yung Lie
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In deze nieuwe rubriek Buurtpodium biedt de Raadsheer u als buurtbewoner een podium om te vertellen over uw boek, 
expositie, optreden, hobby of project.

In september 2020 was ik al een keer op stap met Ruurd Kok, naar aanleiding van de publicatie van zijn boek ‘Bang voor mooi
weer – Oorlogssporen in Leiden en omgeving’.¹ Deze keer gaat ons gesprek over de vijfdelige documentaireserie Het 
Verdwenen Vliegveld, die Ruurd samen met journaliste Reanne van Kleef en cameravrouw Tess van Kooperen heeft gemaakt.

Hoe ben je op het idee gekomen om deze documentaire te maken?
In mei 2020 zou ik bij het verschijnen van mijn boek Bang voor Mooi Weer een presentatie geven bij Het Haagse Schouw. 
Door corona kon dat niet doorgaan. Toen ging ik op zoek naar een alternatief. Tegelijkertijd moest de Historische Vereniging 
Oud Leiden een alternatief bedenken voor Dodenherdenking. Zij hebben me aan twee documentairemakers gekoppeld, Reanne
en Tess van het bedrijf Kleef & Koop. We maakten een filmpje waarin ik op verschillende plekken over de aanwezige 
oorlogssporen en bijbehorende verhalen vertel.² Ik kreeg veel positieve reacties op het filmpje en de samenwerking was ons 
goed bevallen, daarom besloten we nogmaals samen te werken. Ik had voor het Leidsch Dagblad al geschreven over sporen 
van de Koude Oorlog, het in 2006 gesloten vliegveld was ook een marinebasis tijdens de Koude Oorlog. De plannen van de 
gemeente Katwijk om op het terrein een woonwijk te ontwikkelen, met als gevolg dat het terrein onherkenbaar zou veranderen,
namen een concrete vorm aan. Toen wist ik het: we moeten iets doen met het Vliegveld Valkenburg!

Hoe ging het in zijn werk?
We waren het er snel over eens dat we er een serie van moesten maken, er was te veel te vertellen. Het concept was om met 
oud-marinepersoneel terug te gaan naar de plekken waar ze hebben gewerkt en samen met hen op zoek te gaan naar de sporen 
van de Koude Oorlog. Het bezoekerscentrum, met name degene die mij had uitgenodigd, Prudent Staal, heeft ons onwijs 
geholpen. Prudent heeft zelf als onderhoudsmonteur op het vliegveld gewerkt, in de hangar waar nu de musical Soldaat van 
Oranje draait. We hebben het interview met hem in die hangar gefilmd. Er moesten veel toestemmingen worden geregeld en 
subsidies worden aangevraagd. Aan de ene kant waren we bezig met de vertellijnen – de combinatie van thema’s en 
ooggetuigen, aan de andere kant met het aanvragen van subsidies en vergunningen. Prudent hielp bij de selectie van oud-
marinemensen, ze kwamen allemaal uit zijn adresboekje. Uiteindelijk kwamen we uit op vijf afleveringen: De laatste 
commandant, Vliegklaar, Leven in een dorp, Kat en muis, Het atoomwapen. Iedereen die we hebben benaderd heeft ja gezegd. 
Naast de oud-militairen hebben we ook twee dames uit het Vrouwen Vredeskamp Valkenburg geïnterviewd. Zij hebben in het 
najaar van 1982 net buiten het hek van het vliegveld geprotesteerd tegen kernwapens: “Take the toys from the boys!”

Hoeveel tijd heeft het je gekost? 
Het duurde tot het voorjaar 2021 voordat we alles rond hadden. Bij het aanvragen van de subsidies heb je met vaststaande 
procedures te maken, dus sneller kon het niet. Maar die tijd hadden we ook nodig om de verhalen goed uit te werken. De 
opnames zelf vonden in juni en juli plaats. We maakten lange dagen. Het bezoekerscentrum van het vliegveld was onze 
homebase, we verzamelden er vroeg en waren meestal pas na 18 uur klaar. Al filmend kwamen we erachter dat het echt 
bijzondere verhalen waren, dus we hebben alle drie besloten om er meer tijd in te steken. 

B U U R T N I E U W S

Documentaire Het Verdwenen Vliegveld Katja Lubina

Ruurd Kok in gesprek met Eric Kopp, de laatste commandant van marinevliegkamp Valkenburg
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Ik heb in die periode besloten om mijn baan bij de Hogeschool Saxion in Deventer op te zeggen. Ik werkte er twee dagen in de 
week, maar door alle extra inspanningen voor het online lesgeven werden dat vaak drie of zelfs vier dagen. Het kwam te veel 
in de weg te staan van mijn freelancewerk. Het was een spannende stap - ik werk nu helemaal zelfstandig als onderzoeker en 
journalist en wil ook graag meer documentaires maken.

Wat verbaasde je het meest? En wat is je het meest bijgebleven?
Te merken hoe bijzonder die plek voor de mensen is. De emoties die het terugkomen naar de plek veroorzaakt. Bijvoorbeeld op
de eerste draaidag met de laatste commandant. We staan in zijn oude kantoor, zijn bureau staat er nog. Hij vertelt over zijn 
werk, het leven op het vliegveld, het binnenkomen van het bericht dat ze gingen sluiten. Hij vertelt hoe hij als laatste het terrein
heeft verlaten en het hek op slot heeft gedaan. En op dat moment breekt hij, een traan loopt over zijn wangen. Dit was het 
eerste moment, maar zeker niet het laatste, dat we merkten: we hebben hier iets bijzonders te pakken. Iedereen wist dat het een 
vliegveld was, maar dat er van daaruit tijdens de Koude Oorlog geheime missies gevlogen werden om Russische onderzeeërs 
op te sporen, wist bijna niemand. Met iedere draaidag, met ieder verhaal, werd het vliegveld ook een beetje meer van ons. De 
mensen die er werkten en leefden - er werd ook veel gefeest, gesport… Het waren niet alleen mannen, maar ook vrouwen. Aan 
de ene kant van het hek vrouwen die op de knop konden drukken om nucleaire bommen af te werpen; andere de andere kant 
van het hek de Vredesdames…

Wat wordt je volgende project?
We zijn nu aan het kijken of we nog een extra lange aflevering over Vliegveld Valkenburg tijdens de Tweede Wereldoorlog 
gaan maken. Daar hebben we tijdens de opnames ook sporen van gezien. Als een prequel van de afleveringen die allemaal over
de Koude Oorlog gaan. En we zijn met de gemeente Leiden in gesprek over een documentaire over de vuurwerkfabriek van 
Kat, die sinds de Eerste Wereldoorlog aan de Leidse Stadspolderweg stond en na de vuurwerkramp van Enschede gesloten 
werd. De gemeente zou er graag iets voor organiseren in het kader van de Maand van de Geschiedenis, in oktober. Uiteindelijk 
heeft Corona dus wel iets moois teweeggebracht. Anders had ik gewoon een lezing gegeven in het Haagsche Schouw en was 
de documentaire er misschien niet gekomen. En had ik de overstap naar geheel zelfstandig werken misschien niet gemaakt. Het
is een combinatie van kansen zien maar ook benutten. Ik vind het begrip ‘serendipity’ hier mooi van toepassing - een 
ongeplande, onverwachte maar fortuinlijke ontdekking…

¹ Zie voor het artikel de Raadsheer van oktober 2020 of online: rh-oktober-2020-def-webversie.pdf (wordpress.com).
² Het filmpje is te zien via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=AzLjaBwhRIg

De afleveringen van de documentaire staan allemaal op de website van Omroep West: 
https://www.omroepwest.nl/tv/aflevering/het-verdwenen-vliegveld/170386988 en zijn ook op Youtube te vinden. Ook heeft het
project een eigen Facebookpagina: https://www.facebook.com/VerdwenenVliegveld/

Storm Eunice raasde op 18 februari door Nederland. Code rood was van kracht en er werd een NL-alert verzonden om 
binnen te blijven. Ook in onze wijk waren er windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur. Pannen vielen van de daken 
en bomen vielen om. Hopelijk bleef het bij deze lichte schade.

B U U R T N I E U W S

Storm Anne Sanderink
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Elk jaar viert het Nationaal Archief Openbaarheidsdag. Dit keer op 4 januari 2022. Er werden talrijke archiefstukken vrij 
opvraagbaar die daarvoor niet, of alleen onder voorwaarden in te zien waren. Nieuwe verhalen krijgen daarmee de ruimte om 
te worden verteld. Voor onze buurt kwam nieuwe informatie vrij over de moord op Felix Guljé in 1946. In het Leidsch Dagblad
van 5 januari staat dit uitgebreid beschreven. Voor de Raadsheer vatten we dit kort samen, met enkele toevoegingen die voor 
onze buurt van belang zijn. De moord vond namelijk plaats in onze buurt: Felix Guljé werd vermoord bij de voordeur van zijn 
woning aan de Van Slingelandtlaan 8, in de villa die nu de naam ‘Ten Hout’ draagt.

Wie was Felix Guljé?
Felix Guljé was in de Tweede Wereldoorlog directeur van de 
Hollandse Constructie Werkplaatsen, een 
staalconstructiebedrijf dat veel opdrachten voor de Wehrmacht
uitvoerde. De bedrijfsleider van het bedrijf was een NSB’er. 
Na de oorlog werd Guljé beticht van collaboratie en enige 
maanden vastgezet in de Doelenkazerne in Leiden. Later 
bleek echter dat hij in de oorlog voorzitter was geweest van de
verboden en ondergrondse Algemene Katholieke 
Werkgeversvereniging die na de oorlog de katholieke zuil van 
de werkgevers zou moeten gaan worden. Hij werd daarom 
later vrijgepleit van collaboratie.

Wie pleegde de moord?
Men meende in die tijd dat de ondercommandant van de 
Doelenkazerne, C.J. Spek, achter de moord op Guljé zat, 
vanwege zijn medeplichtigheid aan het mishandelen van Guljé
in de gevangenis. Daarvan maakte de politie een dossier dat 

tot nu toe niet ingezien mocht worden. Nu pas, na 75 jaar, 
werd het dossier vrijgegeven; het lag al die tijd bij het Erfgoed
Leiden aan de Boisotkade. Uit dit dossier blijkt overduidelijk 
dat geen bewijs werd gevonden voor de aantijging dat Spek 
iets met de moord te maken heeft gehad. De inspecteurs 
hadden geen flauw idee in welke richting ze moesten zoeken. 
De moord werd in 2011 opgelost door een met een bibberig 
handschrift geschreven brief aan de Leidse burgemeester 
Henri Lenferink, waarin de oud-verzetsstrijder Atie Visser, die
toen 96 was, bekende de moord gepleegd te hebben. Het was 
volgens haar een vergelding voor de collaborateur Guljé, die 
onder andere voor de Duitsers de brug bij het Warmonderhek 
had laten repareren. Die brug heeft het overigens meer dan 75 
jaar uitgehouden, en krijgt nu pas een totale revisie! Dat Guljé
na de oorlog op het punt stond minister voor de Katholieke 
Volkspartij (KVP) te worden maakte haar niets uit.

Wie was de
moordenaar?
Atie Visser woonde na
de oorlog lang in
Nederlands-Indië en was
niet op de hoogte van
alle commotie rond de
moord. Ze werd niet
vervolgd, de moord was
inmiddels verjaard. Zij
vuurde het pistool. Maar
ze werd geholpen door
de oud-buurtgenoot en
oud-verzetsstrijder Dick
Spoor, die de lamp bij
de voordeur eraf
draaide. Atie Visser was
lid van de verzetsgroep
van Marinus Post, die in 1944 gefusilleerd was door de 
Duitsers, evenals zijn broer Johannes Post en een aantal 
anderen. Ook Dick Spoor was aan deze verzetsgroep gelieerd. 
Alle daden van vlak na de oorlog moeten in dat licht worden 
gezien: de emoties van de oorlog waren nog lang niet 
verwerkt. Dick Spoor heeft nog lang in onze buurt een 
postagentschap en sigarenmagazijn gehad. Voor zover bekend 
heeft hij nooit over deze zaak gesproken.

Voor degenen die meer willen lezen over deze zaak is er een Wikipedia-pagina: Moord
op Felix Guljé. Ook is er een boek verschenen van de journaliste Marian Spinhoven
over de zoon van Felix Guljé, Eugène Guljé: Niet te Geloven. Daarin wordt niet alleen
de moord beschreven, maar ook de levensloop van Eugène, die priester en
drugshulpverlener is geworden. Dat boek is in de Leidse bibliotheek van BplusC
aanwezig.

Foto's van Internet

B U U R T N I E U W S

De moord op Felix Guljé in de Van Slingelandtlaan Hans Rohlof
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B. (56): Ik trek de wc al door voordat ik klaar ben...

A. (54): Ik heb nog steeds een abonnement op de Donald Duck. 
Niks is beter om lekker in slaap te komen en de stress achter je te laten, 

na wederom een nieuw avontuur van Donald gelezen te hebben.

W. (65): Onder het koken zing ik opera-aria’s. Dat geeft
me een enorm zelfvertrouwen. Men heeft geen kookboek
meer nodig, de emotie regeert. Het verorberen van het
bereide is van secundair belang, zoals het applaus van het
operapubliek. Mijn advies: schenk veel aandacht aan de
akoestiek van uw keuken.

A. (71): 
Ik heb meer dan 40.000 boeken in huis verzameld. 

Schrijvers met meer dan een meter aan boeken komen in de speciale ‘meterkast’. 
De rest staat allemaal op alfabet en chronologisch gesorteerd; achternaam van schrijver, jaar van publicatie. 

Van de meeste boeken heb ik een gebonden versie van de eerste druk.

N. (54): Ik heb al mijn agenda’s vanaf de lagere school nog. (Noot redactie: het blijkt dat dit
ook geldt voor enkele redactieleden…) Ook blijf ik thuis, desnoods neem ik vrij, om alle
langebaan schaatswedstrijden te kijken.

M. (49): Ik doe graag gekke acts voor de badkamerspiegel met mijn zoon. En ik eet
bijna altijd kaas op mijn brood, dat vinden mijn kinderen erg raar.

K. (47): Ik eet M&M’s altijd per twee. Ik
pak er blind twee uit de zak en alleen als ze dezelfde kleur hebben 
mag ik ze opeten van mezelf. Dat is ooit met een hartsvriendinnetje 
ontstaan als spelletje. Nu doe ik het om niet te snel te eten en meer te 
genieten; ze smaken nog lekkerder als je er al zeven rondes geen één 
hebt mogen eten! En in de Indische cultuur niet eigenaardig, maar 
voor Hollanders wel; ik eet mijn erwtensoep altijd met rijst en 
sambal.

M. (31): Als ik de was ophang, moet een kledingstuk aan twee knijpers
met dezelfde kleur hangen.

Als psycholoog wilde ik lang geen mensen testen, omdat ik mensen niet in hokjes wilde stoppen. Na een tijd verzetten, ben ik 
het toch gaan doen als onderdeel van mijn werk als loopbaancoach. De tests gaven me een kader om naar mensen te kijken en 
ze te helpen om een loopbaanrichting te vinden die past bij hun voorkeuren. Natuurlijk heb ik mezelf ook getest. En guess 

what: in mijn persoonsprofiel staat dat ik ieder mens uniek vind…

Moeder, dochter en schoonzoon
Het idee om mensen te testen op persoonlijkheidskenmerken kwam op tijdens de Tweede We-
reldoorlog, toen in de Verenigde Staten grote groepen mensen snel geselecteerd moesten wor-
den voor het leger. Dit idee werd opgepikt door een moeder en een dochter. Moeder Katharine 
Cook Briggs was al langer gefascineerd door de verschillen tussen mensen en nog meer toen ze
haar aanstaande schoonzoon, Chief Myers, ontmoette. Chief keek op een heel andere manier te-
gen dingen aan dan Katharine en haar familie. Een verklaring vond ze in de Psychologische Ty-
pes van Carl Jung, die de verschillen tussen mensen op een positieve manier beschreef. Na 
WOII wilden moeder en dochter werken aan een mooiere samenleving met minder conflicten. 
Begrip voor elkaar was volgens hen de sleutel hiertoe. Daarom besloten ze het werk van Carl 
Jung toegankelijk te maken, door een vragenlijst te ontwikkelen op basis van zijn psychologi-
sche types, de Myers-Briggs Type Indicator, oftewel de MBTI.

T H E M A  –  E I G E N - A A R D I G

Wat is je eigen aard? Martine Voskuil

Aardige eigenaardigheidjes uit de buurt Kiki Breet

L. (19): 

Ik kan noooooit stilzitten. 
Het maakt niet uit wat ik 
beweeg, een vinger of mijn 
been, er moet iets bewegen 
anders word ik gek!

H. (71): 
Als ik een afspraak op 
mijn werk heb ben ik 
altijd drie minuten te 
laat. Niet minder, niet 
meer.
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Big five
Waar de MBTI is gebaseerd op een theorie, zijn er ook meer wetenschappelijke benaderingen van persoonlijkheidstypering. 
De bekendste in de huidige persoonlijkheidspsychologie is de big five-typering. De big five is oorspronkelijk gebaseerd op een
Amerikaans onderzoek naar het gebruik van alle bijvoeglijke naamwoorden waarmee proefpersonen het karakter van iemand 
anders beschreven. De onderzoekers kwamen uiteindelijk uit op vijf basis persoonlijkheidstrekken, de big five. Dit zijn ze:

Neuroticisme
De mate waarin je emotioneel stabiel dan wel instabiel bent. 
Dus de mate waarin je negatieve emoties ervaart, zoals angst, 
stress, boosheid, schaamte en kwetsbaarheid.
Extraversie 
De mate waarin je behoefte hebt aan gezelschap en sociale 
activiteiten en in hoeverre je spraakzaam bent, hartelijk en 
vrolijk.
Openheid
De mate waarin je geïnteresseerd bent in de buitenwereld, 

nieuwe ideeën en veranderingen. Dus ook je intellectuele 
belangstelling.
Altruïsme
Dit gaat over in hoeverre je gericht bent op de ervaringen en 
belangen van anderen. Deze factor betreft vriendelijkheid, 
behulpzaamheid en inlevingsvermogen.
Consciëntieusheid
Dit gaat over hoe gewetensvol je bent, plichtsgetrouw, 
ambitieus, ordelijk en systematisch.

Aan deze vijf factoren lijkt wat meer een oordeel te hangen. Toch hoeven we dat niet zo te zien. Iemand die minder 
consciëntieus is, kan bijvoorbeeld een meer ontspannen werkhouding hebben en het makkelijker accepteren als iets niet loopt 
zoals gepland. En iemand die hoger scoort op neuroticisme, zal zich makkelijker kunnen inleven in de gevoelens van anderen.

Een gedifferentieerde big-five-test, zoals de NEO-PI-R, verdeelt de vijf hoofdcategorieën nog onder in subcategorieën, wat je 
dus een preciezer beeld geeft van je persoonlijkheid. Benieuwd naar jouw big five? Ook die kun je online testen, via 
www.123test.nl/persoonlijkheidstest/ De uitslag van je big five is gratis, de subcategorieën krijg je te zien in een betaalde 
rapportage.

Bronnen: https://eu.themyersbriggs.com/nl-NL Wikipedia NEO-PI-3 handleiding

T H E M A  –  E I G E N - A A R D I G

Je type volgens de MBTI

De MBTI geeft je persoonlijkheid weer op vier kenmerken:
Of je meer extravert of introvert gericht bent.
Of je je meer op concrete en feitelijke informatie richt of juist op de grote lijnen en nieuwe ideeën.
Of je beslissingen neemt op basis van logica en argumenten of op basis van persoonlijke waarden en de impact op mensen.
Of je de voorkeur geeft aan een planmatige, gestructureerde manier van werken of dat je liever flexibel werkt en de opties 
openhoudt.
Als je de voorkeuren op deze vier kenmerken combineert, kom je tot zestien hokjes, eh types.

De MBTI wordt inmiddels over de hele wereld gebruikt. De voorkeuren zijn goed te vertalen naar werksituaties, dus je per-
soonlijkheidstype kan je handvatten geven voor je studie- of beroepskeuze. Maar natuurlijk is dit altijd een beperkte weer-
gave van de werkelijkheid, een mens is altijd meer dan ‘een type’.

Benieuwd naar jouw type? Je kunt een gratis verkorte versie van de test vinden op www.16personalities.com/nl
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Op de laatste zaterdag van januari heb ik afgesproken met José Niekus, Cécile Knepflé en Ine Wiersma, allemaal uit de 
Fagelstraat, om ze te interviewen over hun ‘eigen aarde’ – hun volkstuinen op het Zonneveldterrein, gelegen tussen het landje 
van Bremmer en het revalidatiecentrum. Nog voor het interview begint zijn de dames al druk aan het praten over de laatste 
ontwikkelingen met betrekking tot hun tuinen. Zo vertelt José dat ze net naar het plantencentrum van Arboretum Kalmthout in 
België is geweest: “Prachtige hamamelissen, helleborussen, pioenrozen. Het plantencentrum breidt zich onwijs uit.” Ze heeft 
zich moeten beheersen om niet te veel te kopen, maar heeft wel wat meegebracht voor haar medetuinders: zakjes 
tomatenzaden voor Cécile en witte cyclamen voor Ine.

Ze trekken al een hele tijd samen op. Toen de kinderen op de 
middelbare school zaten, gingen ze in mei altijd een week 
samen wandelen op La Palma of Sicilië, in Spanje, Portugal en
Griekenland. “Jose verdwaalt altijd en Ine weet altijd de weg.”
Maar op een gegeven moment kwam de klad erin; ouders 
overleden en het weekje weg lukte niet meer. Toen gingen ze 
op zoek naar iets anders, want het bleef leuk om met zijn 
drieën iets samen te doen. Uiteindelijk borrelde het idee op 
van een moestuin. Ze hadden geen van allen ervaring, maar 
het idee van eigen voedsel kweken dichtbij huis, sprak hen alle
drie aan. 

Het Zonneveld
Ze schreven zich in bij Het Zonneveld, maar de wachtlijst was 
lang. In de jaren ’70 en ’80 was het volkstuinieren uit de 
mode. Er was voldoende welvaart, de noodzaak om je eigen 
eten te kweken was er niet. Maar sinds de late jaren ’90 kwam 
er een andere tijdgeest. Er kwam meer aandacht voor de 
natuur en het kweken van je eigen voedsel. José begon in 
2008/2009 een tuin te delen met een vriendin uit de Vogelwijk;
Ine en Cécile begonnen in 2013 samen een tuin en hebben 
inmiddels ieder een eigen tuin. Ine is ook actief als bestuurslid 
van Het Zonneveld. De keuze voor dit complex was een 
combinatie van de nabijheid – “anders is het niet vol te 
houden” –  en het karakter van Het Zonneveld. “Het was deze 
of niks!” Er zijn Leiden in totaal zes complexen van 
volkstuinen, maar Het Zonneveld is bijzonder in die zin dat er 

veel minder infrastructuur is. Je moet het water uit de sloot 
halen, je mag geen huisjes op je terrein zetten en er niet 
blijven slapen. Sinds 1999 draagt Het Zonneveld het keurmerk
‘Natuurlijk tuinieren’, wat inhoudt dat er zoveel mogelijk 
gebruik wordt gemaakt van de materialen die in de natuur 
voorkomen; geen gif of kunstmest, maar compost of 
organische mest. De keuze van planten, tuininrichting en 
onderhoud is erop gericht om zoveel mogelijk planten en 
dieren een plek te geven om te leven, schuilen, nestelen, 
foerageren. “Dit spreekt een ander soort mensen aan dan de 
terreinen waar je in feite een tweede huisje gaat neerzetten en 
de hele zomer verblijft.”

Moestuinieren
In het begin verbouwden ze vooral groenten, maar met de tijd 
kwamen er steeds meer bloemen bij. Bij aanvang mochten er 
alleen groenten worden verbouwd, dat stond zo in de statuten. 
Het Zonneveld is in 1942 opgericht, in een periode van 
voedseltekorten en honger. Maar op een gegeven moment 
paste de clausule niet meer in de tijd en werd geschrapt. Voor 
José, Cécile en Ine is het tuinieren een leuke hobby geworden. 
Een hobby die veel tijd kost, maar ze zijn het erover eens dat 
de tuin er voor hen is en niet andersom. “Het komt toch nooit 
af…” “We zijn nogal fanatiek, maar we doen het zo dat het 
nog leuk is.” “Hoe grijzer het weer, hoe minder we doen.” 

T H E M A  –  E I G E N - A A R D I G

José, Ine en Cécile

Eigen aarde op het Zonneveld Katja Lubina
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Je ziet een enorm verschil hoe mensen met hun stukje aarde 
omgaan. Sommigen doen het vooral voor de oogst, anderen 
genieten vooral van het lekker bezig zijn. En ieder heeft een 
ander ritme. Hierdoor is het ook nooit te druk op het terrein. 
Zo is de zondagochtend het lievelingsmoment van José en Ine 
geniet het meest van de lange zomeravonden als je de zon pas 
na tien uur ziet ondergaan. Voor Cécile maakt het moment van 
de dag niet zo veel uit: “De ochtend, de middag en de avond, 
het is altijd heerlijk om daar te zijn!” 

Buiten bezig zijn
“Wij genieten vooral van het lekker bezig zijn in de 
buitenlucht. Je beleeft de jaargetijden intensiever. Het voorjaar
is de drukste tijd, je moet dan de aarde voorbereiden voor het 
komend seizoen; spitten en zaaien. Augustus is de leukste 
maand, dé oogsttijd. Maar de tussentijd, de opkomende tijd, is 
ook bijzonder. De echte zomermaanden zijn wat saaier, dan 
hoef je alleen water te geven. Het is eigenlijk een 
golfbeweging zoals je die  ook in je eigen leven meemaakt.” 
En vooral in de Corona lockdowns was het een verademing 
om naar je tuin te kunnen gaan. In vergelijking met je
achtertuin is een moestuin net wat meer: meer seizoenen, meer
werk, meer oogst. Midden in de natuur, alleen de planten, de 
lucht en de dieren. Tegen Endegeest en het landje van 
Bremmer aan komt er van alles langs: de puttertjes en 
taartmezen vliegen je om je oren, de eenden wandelen over het
terrein en je hoort het klepperen van de ooievaars. 

Plagende dieren, klimaatverandering en overschotten
Het is je eigen stuk aarde waar je bepaalt wat er mag groeien, 

met medewerking van de aarde en het weer. Maar het is ook 
leven en laten leven. Je deelt je tuin met de dieren: 
veenmolletjes, slakken, halsbandparkieten en woelratten die 
lange gangen onder de grond graven en dan de wortels van de 
planten opeten. Het ergst zijn misschien nog de dikke vette 
duiven die in de bessenstruiken zitten en niet bang zijn. Over 
het weer gesproken – ze zien de klimaatverandering voor hun 
ogen gebeuren: “Toen we begonnen was het riskant om 
tomaten buiten te kweken. Nu kan dat gewoon. En gras en 
onkruid blijven door de opwarming ook in de winter 
doorgroeien. Te warm, te droog, te nat, te dit, te dat… Dan 
kunnen we ook met elkaar klagen. Het ergst is het als de oogst 
eigenlijk goed zou moeten zijn en het dan niet is. Maar in dat 
geval kun je gewoon naar de supermarkt gaan. Een ander 
(luxe-)probleem is als je te veel hebt. Courgettes doen het 
altijd goed, maar dan heb je er meteen zo veel. Die worden 
dan onder de buren in de Fagelstraat verdeeld. En op het 
complex van Het Zonneveld is een speciale plek waar je je 
overschotten met elkaar kunt delen: van jonge zaaisels tot 
uitgegroeide groenten en fruit. Er is goed contact tussen de 
tuinders, vooral de oude tuinders weten veel en delen hun 
kennis graag.”

We ronden ons gesprek af – er is nog veel werk aan de winkel 
in de moestuinen: de appelboom is nog niet klaar, de 
perenboom moet nog gesnoeid worden en ook achter de 
kassen moet er nog gesnoeid worden… 

Terrein Het Zonneveld is ook voor niet-leden toegankelijk. 
Wandelaars zijn welkom op de geasfalteerde paden tussen 
zonsopgang en zonsondergang. Honden zijn niet toegestaan.

T H E M A  –  E I G E N - A A R D I G
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Elke buurt heeft bepaalde kenmerken die typerend zijn voor de omgeving en de periode waarin de buurt is ontstaan en zich 
verder ontwikkeld heeft. Een wijkje in een middeleeuwse stad heeft een heel andere sfeer en structuur dan onze buurt, gebouwd
bij een stadsuitleg op tot dan toe maar deels ontwikkeld (en ook nog van Oegstgeest geannexeerd) land. Wat zijn die 
kenmerken van onze buurt? Gelukkig wordt er van alles gemeten en aan data bijgehouden en zijn we ook nog eens dol op 
statistieken. Voldoende gegevens dus om een beeld te schetsen van de eigen-aardigheden van onze Raadsherenbuurt.

De basisgegevens
Wat wij kennen als Raadsherenbuurt is officieel wijk nr. 72 (kadastraal sectie P), onderdeel van het Boerhaavedistrict (nr. 7). 
Het postcodegebied is 2334, we hebben achttien verschillende straten, tien daarvan zijn naar Raadsheren vernoemd, drie zijn 
benoemde lanen/paden in de Leidse Hout, vier zijn historische namen die verwijzen naar omliggende plaatsen en een is 
vernoemd naar de aanleg van de Leidse Hout (Houtlaan). De Oegstgeesterweg en de Warmonderweg delen we met 
buurgemeente Oegstgeest. Aan al die straten zijn in totaal 452 adressen. De oppervlakte van het grondgebied is ca. 417.000 m2,
waarvan groen/park/sport meer dan de helft beslaat. De meeste woningen stammen uit de periode tussen 1850 en 1939. Een 
klein deel is gebouwd in de jaren vijftig en de meest recente 'nieuwbouw' stamt uit de jaren '80. De kleinste woning heeft een 
oppervlakte van 36 m2 (een studio in een studentenhuis), de grootste woning is bijna 500 m2! 

We hebben een eigen wijkregisseur (Marjolein Pijnacker) en we zijn in het bijzondere bezit van een boerderij, een theehuis, 
een muziektent, een openluchttheater, diverse sportclubs met de bijbehorende velden, een tennisvereniging, schoolgebouwen, 
transformatorhuisjes en een groot park met twee vijvers. De boerderij is een rijksmonument, hier stond waarschijnlijk begin 
1600 al een bedoening. De huidige gebouwen dateren uit de 18e en 19e eeuw. Gemeentelijke monumenten zijn de Leidse Hout
als geheel, inclusief monumentwaardige onderdelen (zoals de stenen bruggen) en het sportpark, twee van de trafohuisjes, de 
Leidse Houtschool en zeven panden aan de Rijnsburgerweg. Onze buurt is onderdeel van een fiets/wandelnetwerk maar ligt 
(helaas) ook in de aanvliegroute Kaagbaan naar onze nationale luchthaven Schiphol/Amsterdam Airport. Waar we dankzij het 
vlakbij gelegen Centraal Station Leiden via de Schiphollijn dan ook in een krap kwartiertje zijn als we een vliegreis willen 
maken..

Bewoners en burgerlijke staat
Er wonen nogal wat verschillende nationaliteiten in onze buurt. We hebben hier 801 buurtgenoten met de Nederlandse 
nationaliteit en 80 buurtgenoten met een andere nationaliteit wonen. Van deze 881 bewoners zijn er 433 mannen en 448 
vrouwen. Burgerzaken registreert blijkbaar nog geen andere opties, of die wonen hier niet. Er zijn wel diverse opties om aan te 
geven wat je burgerlijke staat en/of je gezinsrelatie is. Zo kun je binnen de gezinsrelatie zijn: Hoofd gezin, Hoofd gezin met 
kind, Ouder met kind, Echtgenote (gezin), Kind, Alleenstaande, Hoofd partnerrelatie, Hoofd huwelijk gelijk geslacht. Maar 
binnen de burgerlijke staat: Gehuwd, Gescheiden, Ongehuwd, Partnerschap, Gescheiden (anders) of Weduwe/Weduwnaar zijn. 
Verwarrend hoor!

T H E M A  –  E I G E N - A A R D I G

In de BAG* geregistreerde 
gebruiksdoelen

Wonen 351
Overig 74 (dit zijn o.a.
garageboxen)
Onderwijs 5
Bijeenkomst  4
Kantoor 4
Industrie 3
Wonen en 
Gezondheidszorg 3
Bijeenkomst en

Gezondheidszorg 1
Gezondheidszorg 1
Industrie/Sport 1
Kantoor/Onderwijs 1
Sport 1
Winkel 1
Wonen/Kantoor 1
Wonen/Overig 1
Stand- en ligplaatsen 
0

*Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Nationaliteiten
Nederlandse: 801 ; Duitse: 6; Franse: 6; Britse: 7; Italiaans: 9; Pools: 2; Spaans: 11; 
Amerikaans: 8 ; Overig: 20
Bij de overige nationaliteiten zijn geen Chinezen en Syriërs, wel wonen er 110 Chinezen in het 
Houtkwartier!

De eigen-aardigheden van de buurt Nicole van der Linden
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Groen, grond en eigendom
De Leidse Hout en de sportvelden vormen een buffer tussen 
onze woonstraten en de wat drukkere autoroutes (behalve dan 
de Rijnsburgerweg en de Warmonderweg) en door de 
bijzondere structuur lijkt het ook qua sluipverkeer wel mee te 
vallen. Dit is mede te danken aan de Van Beuningenlaan, die 
pas na het bebouwen van de grond van dahliakweker Ballegoo
onderdeel werd van de verkeersroute, en aan het 
eenrichtingsverkeer op de Houtlaan. De gemeente is de 
grootste grondeigenaar, want behalve de straten zijn ook de 
(sport)parken gemeentelijk eigendom. Daarnaast bezit Duwo 
wat studentenpanden, is Liander eigenaar van de trafo's en zijn
de scholen eigendom van onderwijsinstanties. Het overige 
onroerend goed is particulier eigendom. Onze buurt is gewild 
om in te wonen, maar dat wonen wordt wel steeds kostbaarder,
wat we terugzien aan de vraagprijzen en aan de WOZ-waarde. 
Recent werd een woning aan de Van Beuningenlaan voor nog 
net geen miljoen euro verkocht! De WOZ-waarde in onze 
buurt ligt tussen de 3500 en (+)4500 euro de vierkante meter. 
In tegenstelling tot wat veel mensen hier uit afleiden zijn het 
niet alleen de vierkante meters van de woning die bepalend 
zijn voor de taxatiewaarde, maar veel meer de omgeving (dus 
al dat groen, maar ook scholen), de ligging ten opzichte van 
uitvalswegen en openbaar vervoer en vooral de actuele 
verkoopprijzen van vergelijkbare woningen.

Werken en winkels
Oorspronkelijk waren er aardig wat buurtwinkels, voor een 
deel is dit nog zichtbaar aan de erkers op de begane grond. Het
waren allemaal klassieke winkel/woonhuizen, met de winkel 
aan de voorkant, de woonkamer daarachter en de rest van het 
woongedeelte erboven. Dit hield in dat de uitbaters en 
bewoners dezelfde personen waren. In de Hogerbeetsstraat 
waren wat combinaties van werkplaats/woning. Die zijn nog 
duidelijk herkenbaar op de nummers 4 en 6. Van een latere 
periode is de garage aan de Van Oldenbarneveltstraat en de 
daarachter gelegen stallingsgarage. De enige winkel op dit 
moment is de fietsenwinkel aan de Rijnsburgerweg. Maar dat 
wil helemaal niet zeggen dat er geen ondernemersgeest heerst 
in onze buurt! Volgens de Kamer van Koophandel is er in onze
straten heel wat bedrijvigheid aanwezig. Onze buurt kent ruim 
300 inschrijvingen bij de KvK, waaronder 138 Besloten 
Vennootschappen, 90 eenmanszaken, 32 stichtingen en 28 
overige rechtsvormen. De activiteiten lopen uiteen van een 
bridgevereniging tot een groothandel in dranken, aardig wat 
financiële instellingen (71), maar ook activiteiten die vallen 
onder de secties Cultuur, sport en recreatie en Informatie en 
communicatie (32), denk hierbij aan schrijvers, uitgevers, 
beoefenaars van podiumkunsten maar ook advisering en het 
ontwikkelen van software. 

Flora en fauna
Behalve  huisdieren  als  katten,  honden  en  konijnen,  worden  er  kippen
gehouden en lopen er kippen los, vaak waar te nemen op de hoek Antonie
Duycklaan/Houtlaan. In de Leidse Hout lopen naast kippen ook eenden,
ganzen en pauwen. De hertenroedel bestaat,  inclusief mannetje,  uit tien
stuks.  En middenin  de hertenkamp prijkt  natuurlijk  de  woning van het
echtpaar  Ooievaar.  Bij  de  boerderij  wonen  drie  Drentse  heideschapen
waarvan  er  eentje  mij  (denk ik  graag)  blatend  begroet  als  ik  aan  kom
lopen.  Verder  komen  alle  bekende  vogels  voor,  met  als  bijzondere
vermelding  ijsvogels,  uilen  en  andere  roofvogels.  In  de  grote  vijver
worden bijzondere (winter)gasten gespot en minstens een invasieve exoot,
namelijk  de  Amerikaanse  rivierkreeft.  In  struikgewas  en  houtwallen
vinden vogels en egels, muizen en wezels beschutting en voedsel. Over de
aanwezige bomen en planten in onze buurt schrijf ik een volgende keer.

Bronnen: Tabula RegioViewer Servicepunt71 (niet openbaar)
Basisregistratie Personen gemeente Leiden (niet openbaar) 
https://leiden.incijfers.nl, https://bagviewer.kadaster.nl 
https://www.wozwaardeloket.nl/
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Nog wat losse feitjes
Onze buurt kent één hondenlosloopgebied, één 
glas/papier/textielverzamelpunt, twee buurtbiebjes, 
twee verkooppunten voor het betaald parkeren 
(parkeerzone B2), er zijn drie laadpalen voor 
elektrische auto's en naar goed Leids gebruik hebben
we ook een muurgedicht.
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Eigen-aardig, Aardig-eigen, Eigenaardig Marit Timmers

Eigenaardig

Een norm, een normaal
Iets collectiefs bepaald
Bepaald vanuit ideeën
Over goed en slecht
Over zwart en wit

Afwijkend van een norm
In uiting en gedrag 
In vorm en gedaante
In uiterlijke vorm
Atypisch en bijzonder

Een felgekleurd of grijs gebied
Daagt uit om anders te denken
Inspireert door het anders zijn
Durf het aan verrast te worden

Eigen-aardig

Is het eigenlijk niet aardig,
dat jij op je eigen wijze aardig bent,
dat ik op mijn eigen wijze aardig ben,
dat onze eigenaardigheden ons ons maken,
dat wij, jij en ik, een eigenaardige combinatie maken,
dat wij kleur geven, kleur aan onze wijk, 
kleur aan en in ons leven

Aardig-eigen

Ben jij aardig?
Aardig voor je eigen?
Voor jouw eigenaardigheden?
Voor jouw eigen aardigheden?
Echt aardig voor jezelf?
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Tijdens het brainstormen over het thema ‘eigenaardig’, vielen de woorden ‘eigen aarde’. En laten we nu een tuinontwerper in 
onze buurt hebben wonen! Een gesprek.

Cora, stel jezelf eens voor
“Ik ben Cora Koning, ik heb Spaans gestudeerd, maar was al 
wel op jonge leeftijd geïnteresseerd in de natuur. Mijn moeder
hield van planten en mijn opa had een mooie grote tuin. Ik ben
op latere leeftijd de opleiding Tuinontwerpen gaan doen. In 
het begin van mijn carrière switch vond ik het wel spannend 
om mensen advies te geven. Het is nogal wat om te zeggen: 
‘Trek alles er maar uit!’ Maar nu, met veel meer ervaring, is 
dat minder eng. Ik hou zelf erg van wilde beplanting en ik 
word heel blij van mooie boomspiegels (de beplanting 
rondom de voet van een boom, red.) en van geveltuinen. 

Fotografie maakt ook onderdeel uit van mijn werk; ik heb een 
ansichtkaartenlijn, ik heb in tijdschriften gepubliceerd en ik 
heb zes boeken uitgebracht met daarin foto’s van eigen hand. 
Ik heb geluk dat ik in mijn eigen tuin heel veel moois kan 
fotograferen!”

Helaas ben ik bij jou terwijl het donker is, maar vertel 
eens over jouw tuin
“Wij wonen hier sinds 2006 en hebben het huis gekocht van 
een tuinvriendin, dus er is wel wat bewaard gebleven van de 
beplanting. De indeling is wel helemaal veranderd. We hebben
veel vogels in de tuin. Ik probeer de tuin ook zeker 
vogelvriendelijk te laten zijn middels hagen, klimop tegen de 
schutting, struiken met besjes of zaden en watervoorziening 
en voer voor de vogels. Voor een vlindervriendelijke tuin zijn 
onder andere verbena, de vlinderstruik en herfstanemoon 
goede planten. Voor egels is het van belang dat je bladeren 
laat liggen in de winter. Mijn voortuin heb ik als voorjaarstuin

 beplant, met veel voorjaarsbloeiers erin.”

Wat kun je vertellen over de aardesoort die wij hier in de 
buurt hebben?
“Dat is niet overal hetzelfde volgens mij. De volkstuinen in de
Vogelwijk staan op volle klei, maar dat hebben we hier niet. Ik
woon op het land van de oude dahliakweker; het is mogelijk 
dat zij de aarde gemengd en/ of verrijkt hebben. Ik zou 
sowieso mensen aanraden, wanneer ze hun tuin grondig gaan 
aanpakken, om te starten met verse, goede tuinaarde.”

Is het raadzaam om een composthoop te hebben in de 
tuin?
“Eigen compost maken is heel goed, maar een goede 
composthoop neemt veel ruimte in beslag. Je hebt dan twee 
hopen van ongeveer één bij één meter nodig, omdat je 
regelmatig de hopen moet omscheppen en mengen. In een 
kleine tuin is het niet ideaal.

Heb je verder nog tips voor nieuwe buurtbewoners die de 
tuin gaan aanpakken?
“Ga er eerst eens een tijd wonen, kijk hoe de zon draait, waar 
de schaduw is en waar je wilt lopen. Denk na over verlichting 
en dus elektriciteit. Tegenwoordig maken veel mensen steeds 
meer gebruik van solarlampen, want elektriciteit in de tuin 
hebben kan ook wel gedoe geven. Plaats je looppad in de 
schaduw, alhoewel het ook praktisch moet zijn; via een 
kronkelpad naar de schuur om daar wat te pakken is niet 
ideaal. Maak een wensenlijstje en schakel eventueel een 
professional in.”

T H E M A  –  E I G E N - A A R D I G

Eigen aarde, interview met tuinontwerper Cora Koning Kiki Breet
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Schreef uw Culinaire Raadsheer vorig jaar omstreeks deze tijd over de typische voorjaarsgroenten meiknolletjes en raapstelen,
ook deze editie zal een typische voorjaarsgroente besproken worden. Een pittige groente die als smaakmaker gebruikt kan 
worden, maar die vaak een bijrol krijgt in diverse gerechten. Dit keer staat de radijs in de schijnwerpers.

Radijs is de wortel van een plantje dat hoort bij de familie van 
de kruisbloemigen. Deze bolle rode wortels worden rauw 
gegeten met de schil er nog aan. Ze smaken lekker pittig. 
Nederlandse radijs is heel populair in eigen land, maar ook in 
Duitsland, Engeland en Japan. In de winkel vind je radijs met 
en zonder groen. Zonder loof zijn ze ongeveer zes dagen in de 
koelkast houdbaar, met loof iets korter. Het beste doe je radijs 
in een plastic zakje met gaatjes. Dat radijs kort houdbaar is, 
komt door het hoge vochtgehalte. Ze worden hierdoor snel 
glazig of zwart van binnen.

Zelf zaaien
Je kunt radijsjes 
zaaien van maart tot 
en met augustus. Ze 
groeien wel graag 
onder koele 
omstandigheden, 
dus levert het zaaien
in het voorjaar en de
nazomer de 
lekkerste radijsjes. 
Midden in de zomer 

gezaaide radijsjes kunnen nog wel eens voos worden of 

aangevreten worden door bijvoorbeeld aardvlooien. Je kunt ze 
al na ongeveer zes weken oogsten. De smaak van radijsjes uit 
eigen tuin is pittiger dan van exemplaren uit de winkel.

Soorten en smaken
Radijsjes vind je in alle kleuren van de regenboog, maar ze 
zijn altijd lekker pittig en doen een beetje aan mosterd denken.
Niet gek, want deze vitamine C-bommetjes zijn familie van de
mosterdplant. Wist je trouwens dat je het loof van radijzen ook
mag opeten? Heerlijk in een slaatje of pittige pesto en ideaal 
voor je zero waste-voornemens. Naast de bekende rode 
(eigenlijk roze) radijzen, zijn er nog vele andere soorten. Leuk 
om meerdere soorten in een gerecht te gebruiken, qua smaak 
maar ook visueel. De witte radijs wordt door z’n wat zoetere 
smaak beschouwd als de lekkerste radijs. Puntradijsjes hebben
een identieke smaak maar zien er verwerkt ook erg leuk uit. 
Rammenas of rettich is de grote broer van het radijsje die lijkt 
op een grote, dikke wortel en heeft een zachtere smaak dan 
een radijs. Het voordeel van de grootte is dat je rauwe of 
opgelegde rammenas in dunne schijfjes kunt snijden en er 
vervolgens bijvoorbeeld vis in kunt rollen. Gestoofd wordt 
rammenas zoeter van smaak, in de wok zorgt hij voor een 
pittige en knapperige meerwaarde. 

Recepten
Radijsjes zijn al heerlijk op een boterham met roomboter, kwark of roomkaas en een beetje peper en zout. Of lekker met 
diverse groenten (cherrytomaatjes, witlof, paprika, worteltjes) met een dipsausje. Dit keer een bijzonder recept en om mij toch 
aan het thema van deze Raadsheer te houden een eigenaardig stuk fruit/groente erbij, de cumelo. De cumelo is een frisse, zoete
mix tussen komkommer en meloen. De naam is dan ook een mix van cucumber en melon. Het is een echt Italiaans 
streekproduct uit Puglia (de hak van Italië), lokaal bekend als Barattiere. 

Italiaanse maaltijdsalade met cumelo, radijs, appel 
en spelt (4 personen)
300 gram speltgranen 1 el. honing
1 cumelo 1 citroen
1 groene appel 5 takjes basilicum
8 radijsjes 4 takjes peterselie
4 el. olijfolie 50 gram Parmigiano Reggiano 

of Grana Padano
2-3 el. azijn versgemalen peper

Bereidingswijze
Maak de dressing door de olijfolie, azijn, honing, rasp van een halve citroen, sap van een kwart citroen en versgemalen 
peper naar smaak te mengen.
Snijd de cumelo doormidden, verwijder de pitten en schil en snijd in blokjes.
Snijd de appel, verwijder het klokhuis en snijd in even grote blokjes.
Snijd dunne plakjes van de radijs, bijvoorbeeld met een mandoline.
Kook de spelt volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet af en laat afkoelen.
Hussel de spelt, cumelo, appel en dressing door elkaar en breng op smaak met versgemalen peper.
Maak de salade af met de plakjes radijs en gesneden kruiden. Tot slot maak je met een dunschiller kaaskrullen om het af 
te maken.

De Culinaire Raadsheer viert het voorjaar Gerben de Jonge
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Themapuzzel Marit Timmers
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1. Wanneer en waarom ben je in de Raadsherenbuurt 
komen wonen?
Tien  jaar  geleden  zijn  wij  in  Leiden  komen  wonen,  in
Groenoord. Met het groeien van ons gezin kwamen wij voor
een keuze te staan: verhuizen of verbouwen. Uiteindelijk werd
het beide en zijn we in augustus 2020 naar de Raadsherenbuurt
verhuisd voor een ruimere woning, dichtbij de school van onze
kinderen en nog steeds dichtbij alle voorzieningen die Leiden
te bieden heeft.

2. Wat zou je willen verbeteren/veranderen aan de 
Raadsherenbuurt?
We hebben eigenlijk niet zoveel te klagen. Met het oog op de
toekomst  zouden meer  laadpalen wel  een  goede toevoeging
zijn.  Misschien nog beter  zouden afdekbare ‘gootjes’ in het
trottoir  zijn  waar  laadkabels  vanuit  huis  doorgeleid  kunnen
worden.  Zonnestroom  kan  dan  meteen  gebruikt  worden  in
plaats van het stroomnetwerk belasten.

3. Welke herinnering met betrekking tot de 
Raadsherenbuurt koester je?
Om bij  het  thema aan te  sluiten  moet  ik  het  ‘eigenaardige’
buurtfeest in 2020 noemen. Of eigenlijk het buurtfeest dat er
vanwege  coronamaatregelen  niet  was.  De  ‘anarchie’  van
buurtgenoten  die,  in  Amerikaanse  fuifvorm,  dan  maar  met
eigen versnaperingen en drank op het Rozenpleintje bij elkaar
kwamen had ik niet verwacht. De Raadsherenbuurt lijkt heel
keurig,  maar de burgerlijke  ongehoorzaamheid (op  beperkte
schaal) kan ik zeker waarderen.

4. Wat is het mooiste originele detail in je huis?
Toen we ons huis kochten was het  een tijdmachine naar de
vroege jaren '80. Witte plavuizen in hal en gang, een badkamer

in bruin met bloemetjes, enzovoort. Maar ook met veel oude
details zoals de en-suitedeuren, originele plafonds op de eerste
verdieping en  de  gele  tegeltjes  in  de  hal.  Ondanks  al  deze
details vind ik de ontdekking van de oude terrazzovloer onder
de plavuizen het meest aansprekend. Toegegeven, de vloer is
verzakt, er zitten scheuren in en hij heeft door de laag cement
een witte sluier. Maar als architectuurhistoricus vind ik juist
dat interessant,  het vertelt iets over de geschiedenis van het
huis. Het is verweerd en oud, maar het heeft karakter.

5. Wat heb je veranderd aan je huis?
De grote vraag is wat er inmiddels niet is veranderd! Het huis
voldeed  in  niets  aan  de  eisen  die  tegenwoordig  gesteld
worden.  We  zijn  daarom  begonnen  aan  een  gigantische
renovatie,  waar  we  ons  wel  enigszins  op  hebben  verkeken,
waarmee we willen zorgen dat het huis weer honderd jaar mee
kan. Naast  noodzakelijke zaken zoals het  vervangen van de
lekkende  badkamer  en  een  doorbraak  tussen  de  keuken  en
eetkamer,  zijn  we  bezig  het  huis  geheel  te  ‘upgraden’.  De
elektrische installatie is geheel vervangen en klaar voor op den
duur  een  warmtepomp.  Het  huis  is/wordt  geïsoleerd  naar
‘beter dan nieuwbouw’ zodat we straks van het gas af kunnen.
De verwarming is geheel vervangen, net  als de vloer op de
begane  grond.  En  vanwege  de  ontdekking  van  actieve
houtworm is al het hout in huis behandeld.

6. Wat is je favoriete buurtactiviteit?
Vanwege  de  coronapandemie  hebben  we  nog  niet  veel
buurtactiviteiten kunnen ervaren en hebben we eigenlijk pas
één  echte  activiteit  kunnen  beleven:  het  buurtfeest  aan  het
begin van het schooljaar. Daar was ik wel heel trots op mijn
kinderen die de Raadsherenloop hebben uitgelopen.

B U U R T G E N O T E N

Kettinginterview Tim van der Burgt Loch, Johan de Wittstraat
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7. Hoe vier jij het leven?
Voor mij  zijn het  de kleine dingen die het  leven echt  mooi
maken. De kinderen bezig zien met schilderen, een spelletje
doen  (ik  heb  een  zwak  voor  bordspellen)  met  vrienden  en
familie.  Of  genieten  van  het  magische  effect  van  een
laagstaande zon boven in nevel gehulde weilanden. Momenten
die een glimlach op je gezicht kunnen geven.

8. Wanneer heb je voor het laatst gebruik gemaakt van wat
Leiden aan cultuur te bieden heeft?
De afgelopen twee jaar  niet  veel.  Ja,  3  oktober  hebben we
‘volkscultuur’ gesnoven. Onze kinderen zijn verzot op musea,
en Leiden heeft veel aanbod: de 'dode dierentuin’ Naturalis is
natuurlijk  een  favoriet.  Maar  ook  het  beleven  van  andere
culturen in Volkenkunde, of een reis door de geschiedenis in
RMO. Wij genieten hier veel van en met het verdwijnen van
de  coronamaatregelen  wordt  het  weer  tijd  om  de
museumkaarten te verlengen.

9. Wat voor werk doe je? / Wat is je dag invulling?
Van  huis  uit  ben  ik  architectuurhistoricus,  maar  inmiddels
werk ik zeven jaar als software-ontwikkelaar en scrummaster
voor een grote Canadese multinational. Mijn vakgebied ligt in
de  ‘natte  infrastructuur’,  beter  bekend  als  de  scheepvaart.
Bruggen,  sluizen,  scheepsbewegingen;  als  het  over
binnenvaart ga hou ik me er mee bezig. Een leuk vakgebied
dat, in tegenstelling tot wat veel mensen denken bij IT, heel
tastbaar is. En soms heel confronterend, want als ik voor de
brug in Leiden stilsta, weet ik dat het mijn eigen schuld is…

10. Welke krant en nieuwsapps lees je?
Ik  ben  een  echte  millenial,  en  lees  eigenlijk  vrijwel  geen
fysieke kranten meer. Maar ik ben wel een nieuwsjunky; 

vrijwel de hele dag haal ik nieuws op. Veel informatie haal ik
van  Youtube,  van  kanalen  als  TL:DR.  Of  van  DW-News
(Deutsche Welle). In de auto naar het werk is het BNR. En
natuurlijk nieuwsapps van RTL, NOS of het FD. Maar voor de
echte inhoud gaat er voor mij niets boven de website van The
Guardian.

11. Wat komt bij je op als je het thema van deze Raadsheer
leest?
Eigen-aardig,  of  eigenaardig?  Iedereen  heeft  wel  zijn
eigenaardigheden: positief en ja, ook negatief. De vraag die bij
mij  opkwam  is  wanneer  eigenaardig  over  gaat  in
vervreemding. Of zoals in het televisieprogramma “Sander en
de Kloof” aan de orde werd gesteld: groeien we in onze tijd
van  ‘bubbels’,  waarin  iedereen  gelijkgestemd  en
gelijk-‘eigenaardig’ is, niet te veel uit elkaar? Eigenaardig zijn
kan  heel  positief  zijn:  zoals  bij  wegbereiders  die  ons  een
nieuwe,  betere  richting  kunnen  tonen.  Of  juist  eigen-aardig
zijn, en vanuit hun eigen motivatie behulpzaam (lees: aardig
zijn). Maar eigenaardigheden kunnen ook tot isolement leiden.
Wanneer en hoe kunnen we de juiste balans tussen deze twee
vormen van eigenaardig vinden?

12. Wie mag het volgende kettinginterview vullen?
Rogier  Brouwer, Johan de Wittstraat 23.

13. Welke vraag zou je Rogier willen stellen?
“Een beter milieu begint bij jezelf” was een 
overheidscampagne en is nu misschien nog actueler dan toen. 
Met de hoge energieprijzen en een steeds dreigender 
klimaatcrisis komt dat steeds dichterbij. Jij werkt nu enige tijd 
voor het WNF, maar hoe zouden wij het beste kunnen 
bijdragen in de buurt? Wat voor initiatieven op kleine schaal 
kunnen een groot verschil maken op grotere schaal?

B U U R T G E N O T E N

Wat Wiana van den Ingh van Tim wilde weten
Je werkt in de ICT. Zie je ICT-oplossingen voor huis- en wijkvraagstukken (bv. domotica, delen van
voorzieningen, vervoer) die over vijf, tien, twintig of dertig jaar algemeen zijn ingevoerd en waarvan we nu
alleen nog maar kunnen dromen?

Ik denk dat veel mensen niet beseffen hoeveel er al mogelijk is en hoe weerbarstig wij mensen gelijktijdig zijn. Het is nu al mogelijk om je
huis (vrijwel) geheel te automatiseren. Sterker, een van mijn persoonlijke projecten is om dat in ons eigen huis te realiseren. Een huis dat
zich aanpast gedurende de dag en waar je geen lichtknopje, gordijn of wat dan ook hoeft aan te raken. Wanneer je ‘s avonds door onze
buurt loopt, zie je al op veel plekken dat mensen bijvoorbeeld (gekleurde) Hue lampen van Philips hebben; lampen die vanzelf aan- en
uitgaan op basis van bijvoorbeeld beweging. Verder is de klokthermostaat in veel huizen al vervangen door slimme verwarming,  die
uitgaat als je weggaat en aangaat zodra je naar huis gaat. Automatische dweilmachines en stofzuigers, en zelfs wasmachines die pas
beginnen als de elektriciteitsprijs laag is (inkoopprijs, niet daltarief). De grote uitdaging zit in twee zaken. Ten eerste is het combineren van
verschillende apparaten en merken een gedrocht. En dan druk ik mij nog subtiel uit. Daarnaast heb je voor veel slimme apparaten een losse
app op je telefoon, die weer niet samenwerkt met andere apps. Zonder technische kennis is het niet makkelijk om lampen van Philips te
combineren met een tv van Samsung, een deurbel van Ring en een Roomba robotstofzuiger. Ten tweede is er het risico dat al die slimme
apparaten energiewinst en gemak beloven, maar dat ze vooral ingezet worden voor gemak. Daar komt onze weerbarstige mens terug: we
willen wel, maar het moet niet te moeilijk zijn en vooral niet in comfort inleveren.

Op buurtniveau
Dat brengt ons op vervoer. Ook hier zie je dat er al heel veel is. Autodelen, of op een grotere schaal ‘smart
mobility’. Het is er allemaal al. Maar veel mensen zijn nog niet zo ver dat zij hun auto willen opgeven. In onze buurt zou dat best kunnen
met goed OV en voorzieningen in de buurt. En zelfs wanneer je een zelfrijdende auto binnen vijf minuten zou kunnen oproepen, denk ik
dat ‘het idee dat je altijd snel weg kan’ voor veel mensen lastig op te geven is. Zeker de komende tien jaar. Dan het laatste: het wijkniveau.
Ik denk dat huizen, auto’s en buurten met elkaar moeten/zullen gaan praten. Sterker, het is waarschijnlijk noodzaak als we van het gas af
gaan en ‘all-electric’ gaan in vervoer, verwarming, enzovoorts. Dus auto’s gaan pas laden als onze huizen warm zijn en de airco start pas
wanneer er voldoende capaciteit is op het netwerk, zodat we de boel niet overbelasten. Misschien zelfs energieopslag op buurtniveau, en
niet zoals nu lijkt te gebeuren op huisniveau: op grotere schaal is de belasting van het energienetwerk veel beter te spreiden en kan dat ook
efficiënter.

Samengevat: heel veel is al mogelijk, maar voor de meeste mensen nog niet gebruiksvriendelijk genoeg. Een belangrijk deel van de
veranderingen zal in het teken van de energietransitie komen te staan. Maar of wij als mensen er al klaar voor zijn, dat is de vraag.
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In Memoriam Paula Werner Hans Rohlof

Op 17 december is overleden onze buurtgenoot Paula Werner-Veijgen, wonende

in de Van Oldenbarneveltstraat.  Ze  was  75 jaar  en is  plotseling heengegaan.

Paula was een markante buurtgenoot die veel mensen in de buurt kende, zowel

binnen tennisclub De Leidse Hout als als gids van het Gilde Leiden. Voor de

tennisclub was ze actief als administrateur van de ledenadministratie, voor het

Gilde Leiden als vrijwillig toeristengids. Doordat ze als gepensioneerd lerares

Frans die taal goed sprak, had ze soms ook Franse groepen toeristen onder haar

hoede. Paula was zeer actief in haar sporten  tennissen en skiën, maar ook als

oppas-oma voor haar kleinkinderen, die graag bij haar kwamen. Ze had altijd

een gulle lach waarmee ze mensen wist te bekoren. Haar man, Hans Werner, was

reeds  een  aantal  jaren  geleden  ook  plotseling  overleden.  De  buurt  heeft  op

initiatief van haar kinderen op waardige wijze afscheid van haar genomen met

een eerbetoon op 27 december. Veel buurtgenoten waren aanwezig op straat om 

   de laatste eer te bewijzen aan deze lieve buurvrouw.

Uitgeleide Paula Werner Anne Sanderink

Door middel van een huis-aan-huis bezorgd briefje waren buurtgenoten uitgenodigd om Paula Werner uitgeleide te doen bij

haar definitieve vertrek uit de Raadsherenbuurt. Er was gevraagd om zoveel mogelijk in de Leidse kleuren gekleed te zijn en/of

een witte of rode roos mee te nemen. Hieraan werd door veel buren gehoor gegeven. Een grote groep buurtgenoten kwam

bijeen bij het huis van Paula, met in de outfits veel rood en wit. Iedereen werd in de gelegenheid gesteld om afscheid te nemen

van Paula en een bloem op de kist te leggen, omdat de rouwauto daarvoor steeds stopte. Het was een stil en indrukwekkend

eerbetoon, ontstaan vanuit Covidbeperkingen. Maar ook zonder die beperkingen mag wat mij betreft het uitgeleide doen van

een overleden buurtgenoot uitgroeien tot een traditie van onze buurt.

In Memoriam Gert-Jan Cornel Nicole van der Linden

Op 10 januari jl. is Gert-Jan Cornel op 62-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van uitgezaaide alvleesklierkanker. Vorig

jaar augustus ontving Gert-Jan een koninklijke onderscheiding voor zijn rol als ‘grote stadsverbinder’. Hij woonde jarenlang in

de Johan de Wittstraat en was ook in de buurt actief, onder andere bij het Openluchttheater in de Leidse Hout. Uit de tekst op

de rouwkaart blijkt dat hij zijn lichaam heeft geschonken aan de wetenschap

en dat hij in plaats van bloemen bij zijn afscheid liever zag dat men een boom

zou planten. Dit kenmerkt Gert-Jans sociale betrokkenheid die tot uitdrukking

kwam bij zijn studie, binnen zijn vakgebied, op zijn werk, in de stad en bij zijn

talloze vrijwilligersactiviteiten. Hij was doortastend maar ook altijd positief,

goedlachs en geliefd.  Binnen zijn gezin met vrouw en drie zonen was ook

ruimte  voor  een  ‘pleegzoon’.  De  uit  Syrië  gevluchte  Ayham  Ziada  werd

intensief  begeleid bij  zijn  studie,  het  leren  van de  Nederlandse taal  en het

bezoeken  en  spelen  van  voetbalwedstrijden.  Ayham  overleed  eind  2021

onverwacht, waarschijnlijk als gevolg van nachtepilepsie. Anderhalve maand

later overleed Gert-Jan.

Familieberichten - In Memoriam
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In memoriam Judith de Jong Carla Wikkerman
Op 14 januari 2022 namen wij afscheid van Judith de Jong. Meer dan 30 jaar was zij onze aardige overbuurvrouw. Judith 
overleed op 6 januari, ze werd 82 jaar. Bijna 50 jaar woonde zij op de Johan de Wittstraat.

Tijdens de afscheidsherdenking was zus Ike een van de mensen die over Judith sprak.
Ze vertelde dat Judith opgegroeid is in Den Haag. Ze was de oudste dochter in een
gezin met drie kinderen. Broer Dick woont ook in de buurt, aan de Warmonderweg.
Na de lagere school ging Judith eerst naar de HBS en na twee jaar naar het
gymnasium op het Grotius Lyceum. En al wilde ze na de middelbare school naar de
kunstacademie, haar vader spoorde haar aan iets te kiezen waar ze haar brood mee
zou kunnen verdienen. Het werd scheikunde. In 1959 betrok zij een zolderkamer op
de Rijnsburgerweg. In 1964 trouwde Judith met Erik Tasseron en in 1968
promoveerde ze. Erik en Judith vertrokken naar Madison, Wisconsin waar Judith
onderzoek deed aan het McArdle Laboratory. Ze kregen twee kinderen, Britta en
Casper en wat bijzonder was voor die tijd is dat Judith ook na de geboorte van haar
kinderen fulltime bleef werken op het Biochemisch Laboratorium in Leiden. Ike
vertelde dat Judith daar in die tijd best veel commentaar op kreeg. Fulltime werken
was echter nodig, wilde zij een baan in die onderzoekswereld behouden. Britta en
Casper vertelden tijdens de afscheidsbijeenkomst dat ze een werkende moeder
eigenlijk altijd als iets heel vanzelfsprekends hebben ervaren.

Wij kregen meer contact met Judith in een periode dat het voor haar minder mee zat,
na haar scheiding van Erik en een periode van ernstig ziek zijn. Maar sterk als zij
was, sloeg ze zich daar doorheen. In 2001 ontmoette ze haar nieuwe levenspartner
Peter Westbroek, met wie ze tot haar dood heel gelukkig zou zijn. Judith was
bescheiden, maar wij zullen haar ons vooral herinneren als een slim en kleurrijk
mens. Ze had heel veel interesses. Judith had bijvoorbeeld, om eens een kleur te
noemen, hele groene vingers. Onze planten knapten reuze op als Judith ze in onze vakantie had verzorgd. Haar achtertuin was 
door haar groene vingers een bloemenzee. De bank en schutting werden ‘Monet-blauw’ geschilderd. Later was er ook de 
gezellige voortuin, waar Judith en Peter graag op de bank in het zonnetje zaten en waar veel mensen uit de straat aanschoven 
om een kop koffie te drinken. Ze hield van sporten; vele jaren vertrok ze elke zaterdagochtend hardlopend naar de Leidse Hout.

Ze genoot van schaatsen, ook samen met Britta, en wilde altijd alles 
weten van onze schaatsweek in Zweden. Kleurrijk waren ook haar 
schilderijen. Ze ging niet naar de kunstacademie, maar haar hele leven 
heeft ze geschilderd en diverse opleidingen op dat vlak gevolgd, o.a. 
bij Leny Noyen. Judith behoorde tot de groep schilders die Leny 
volgde naar Sassenheim. Met elkaar vormden zij de Noyense school.  
Krachtig werk maakte ze, met uitgesproken en vaak humoristische 
taferelen. Een prachtig schilderij, door haar gemaakt, met Britta en 
Casper op de fiets, sierde haar overlijdensbericht.

Ook voelde Judith zich verbonden met  onze buurt  en  zette  ze zich
daarvoor  in.  Ze  was  betrokken  bij  de  oprichting  van  een  crèche,
jarenlang zat ze in het bestuur van de buurtvereniging en de redactie
van  de  Raadsheer  en  illustreerde  ze onze  buurtkrant.  Een  van  haar
tekeningen  heeft  vele  jaren  op  de  voorpagina  gestaan.  Vanaf  2013
kreeg de ziekte  van  Alzheimer  steeds  meer  vat  op Judith.  Dat  was
verdrietig,  maar Judith behield haar eigen vriendelijke uitstraling en
humor.  De  paar  keer  dat  Judith  er  tussenuit  kneep  verzamelden
buurtgenoten zich om haar te zoeken. Gelukkig lukte dat altijd. Als we
dan een paar dagen later proosten op de goeie afloop trok Judith haar
schouders op en zei: “Ach zo erg was het toch allemaal niet?” En ze
keek ons dan vrolijk aan. Samen hebben Peter en Judith er de laatste
jaren  het  beste  van  gemaakt,  de  liefde  voor  elkaar  was  er  tot  het
allerlaatste  moment.  Peter  is  onlangs  verhuisd  naar  Amsterdam  en
woont nu in de buurt van een van zijn dochters. Frans en ik wensen
hem daar een heel goede tijd toe, maar het moet gezegd: wij missen
hen beiden op de Johan de Wittstraat.

B U U R T G E N O T E N
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Op 18 januari 2022 is onze dochter Sofie Emie Sparreboom geboren! Ze is de 

tweede dochter van Robert en Iris en het kleine zusje van dochter Anna die 2 jaar 

oud is. Wij wonen sinds 2020 met veel plezier in de Raadsherenbuurt aan de Van 

Ledenberchstraat, nadat we verhuisd zijn vanuit het centrum van Leiden. Iris is 

apotheker en ik werk bij een vastgoedbelegger. Onze dochter Anna gaat op dit 

moment met veel plezier naar kinderopvang Tomtiedom in Leiden.

Vanwege het aanhoudende thuiswerken heb ik mijn werkplek zo ingericht dat ik de achtertuin in kijk. En aangezien de 
mogelijkheden om geld uit te geven ook maar beperkt waren heb ik flink geïnvesteerd in vogelvoedersystemen en vogelvoer. 
Met resultaat!

Dagelijks zie ik kool- en pimpelmeesjes, gras- en heggenmussen, een echtpaar tortelduif, merels, een roodborstje, houtduiven, 
gaaien, kauwen en vinkjes. Af en toe komen er halsbandparkieten, staartmeesjes en een winterkoninkje buurten. Ik verwen ze 
dan ook met een hangende voerplank met strooivoer en verspreid door de tuin vetblokken en -bollen (in wisselende smaken), 
vogelpindakaas, pelpinda-slingers, een pindasilo, appeltjes, meelwormen en zonnebloempitten. Afhankelijk van wat wij zelf 
gegeten en over hebben komt daar nog wel eens iets minder verantwoords bij. Zou dat nou zo erg zijn? Iedereen eet toch wel 
eens wat te vet of te zout of te zoet? Zolang het bij een enkele keer blijft... Van de variatie aan vogels lijken de kauwtjes soms 
de overhand te krijgen, maar de kleintjes trekken zich maar even terug en nemen daarna het terrein gewoon weer over. De 
vogels zijn er natuurlijk niet de hele tijd allemaal, maar er is altijd wel wat te zien en vooral het roodborstje en de merel zijn er 
bijna altijd. Dat is niet zo vreemd, deze vogels hebben hier hun territorium en blijven hier dan ook wonen. Zo heeft elke tuin 
zijn eigen merel. Of elke merel zijn eigen tuin! Althans, afgaande op de aantallen merels die vroeger werden gezien moest dat 
haast wel het geval zijn. Helaas gaat het al een aantal jaar helemaal niet zo goed met de merel. Mede om die reden is 2022 
uitgeroepen tot het jaar van de merel.

Het jaar van de merel
Sinds 2016 worden er minder merels waargenomen in Nederland. Dat kan 
deels verklaard worden doordat er minder merels uit oostelijke en 
noordelijke landen in de winter naar het westen of zuiden trekken. Ook daar 
zijn de winters niet meer zo koud, dus de noodzaak om te verkassen is er niet
meer. Het usutuvirus is een andere verklaring. Dit is een door muggen 
overdraagbaar virus uit Afrika waar vooral vogels ziek van kunnen worden. 
Net als bij het coronavirus geldt dat er door de vogels weerstand tegen moet 
worden opgebouwd. Vooral in het eerste jaar gingen er veel vogels dood. 
Inmiddels lijkt de situatie gestabiliseerd en zijn de aantallen merels weer 
bijna op het oude peil. De Vogelbescherming onderzoekt nog wel andere 
oorzaken en kan hierbij alle informatie gebruiken. Zo horen zij het graag als 
er dode merels zijn gesignaleerd. Merels houden van zoetigheid in de vorm 
van besjes en (rood) fruit. Struiken waar besjes aan komen zijn dan ook erg 

aantrekkelijk voor ze. En ze stellen prijs op groenblijvende struiken als klimop en hulst om zich in terug te trekken of in te 
nestelen. Kijk voor meer ideeën voor een merelvriendelijke tuin op www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/vijf-tips-om-
van-elke-tuin-een-mereltuin-te-maken

Tuinvogeltelling 2022
Drie dagen lang zaten ruim 170.000 mensen voor het raam om de vogels in de tuin te tellen. Maar een veelgestelde vraag op
Social Media was: waar zijn de vogels dit weekend? Het leek wel alsof ze zich juist tijdens het tuinvogeltelweekend verstopt
hadden. Onzin natuurlijk, en het maakt ook niet uit of ze bij mij of in een andere tuin geteld zijn, het gaat om het totaalplaatje.
En dat totaalplaatje was landelijk: 1. huismus 2. koolmees 3. merel. In onze buurt zag dat lijstje er toch weer anders uit,
namelijk: 1. kauw 2. koolmees 3. merel. En wederom geen huismus in de Top Tien van de Raadsherenbuurt te zien! Daar moet
dus nog aan gewerkt worden. Bedenk bij het inrichten van de tuin welke vogels u wilt aantrekken en op welke manier u ze wilt
voeren. En telt u volgend jaar ook (weer) mee?

B U U R T G E N O T E N

Vogels in de tuin - het jaar van de merel Nicole van der Linden

Geboorte
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Wij zijn bewoners van de Raadsherenbuurt. Wat raadsheren waren, daarover hebben we misschien nog een beetje een idee. 
Maar wie waren die raadsheren nou eigenlijk? De raadsheren naar wie tien straten in onze buurt zijn vernoemd, speelden 175 
jaar lang (tussen 1561 en 1736) een vooraanstaande rol in de Nederlandse geschiedenis. (Raad)pensionarissen waren 
adviseurs van de bestuurscolleges in de steden en gewesten van de Nederlanden in de 16e, 17e en 18e eeuw. De 
(raad)pensionaris was de voornaamste bezoldigde ambtenaar (pensio = wedde = betaalde) in dienst van de meeste grote 
steden en van de belangrijkste plattelandsdistricten. Raadpensionarissen waren Johan van Oldenbarnevelt, Johan de Witt, 
Paulus Buys, Caspar Fagel, Anthonie Duyck, Adriaan Pauw en Simon van Slingelandt. Rombout Hogerbeets, Gilles van 
Ledenberch en Coenraad van Beuningen bekleedden elders in de vele bestuurscolleges van de Republiek een sleutelpositie. In 
deze en de komende Raadsheren plaatsen we de levensverhalen van onze tien raadsheren. Deze artikelen werden eerder 
gepubliceerd stonden in De Raadsheer van januari 2000, ter ere van het 75-jarig bestaan van onze buurt. De verhalen waren 
deels gebaseerd op eerder geplaatste stukken van Els van Eijk van Heslinga en Peter Pot. Waar nodig zijn de teksten 
aangepast.

Paulus Buys: een Leidse raadpensionaris Janny van Nieuwkoop
In de eerste fase van de Tachtigjarige Oorlog komt meteen de allereerste raadsheer van onze buurt in beeld, de enige 
raadpensionaris bovendien die Leids regent was: Paulus Buys, geboren in 1531 als zoon van welgestelde ouders in Amersfoort
en afgestudeerd als meester in de rechten aan twee hogescholen in Frankrijk. Maar toch: een Leidenaar.

Pensionaris van Leiden
Na enkele jaren als advocaat bij het Hof van Holland werkzaam te zijn 
geweest, werd Paulus Buys in 1561 op dertigjarige leeftijd benoemd tot 
pensionaris van Leiden. Hij zou hier dertig jaar blijven wonen en werken, 
onder andere als Hoogheemraad van Rijnland. Zijn betrekking als 
pensionaris leverde hem het bovenmodale jaarsalaris op van 300 gulden en 
‘een tabberd laken’. Als pensionaris moest hij de vroedschap (het toenmalige
stadsbestuur) adviseren over juridische kwesties en Leiden 
vertegenwoordigen bij de Staten van Holland. Dat deed hij zodanig 
zelfverzekerd dat hij in 1572 promotie maakte tot landsadvocaat. En hoewel 
die benoeming nooit zwart op wit werd gezet, had hij wel degelijk 
tekenbevoegdheid namens de Staten en sprak hij als gedeputeerde van 
Holland zijn veto uit over Alva's plan om een nieuwe belasting, de tiende 
penning, te innen. Toen de klachten over het bewind van Alva toenamen, 
maakte Buys zonder iemand iets te zeggen een haastige eenzame reis (dat 
betekende lopend of te paard, op z'n best met een koets) naar het Duitse 
Arnstadt, waarheen Willem van Oranje was gevlucht nadat zijn 
'bevrijdingspoging’ van de Nederlanden in 1568 was mislukt: bevrijding van 
Alva's onderdrukking, bevrijding van het strenge roomse regime van Filips 
II na het opkomende calvinisme en de beeldenstorm in 1566. 

Even terug in de tijd: ook de St. Pieterskerk in Leiden, het Minnebroedersklooster en alle andere kerken werden daarbij zwaar 
beschadigd. In het klooster werd al gauw de 'gereformeerden ritus’ gevolgd en hoewel Buys officieel sprak alsof hij de 
gevolgen van de nieuwe leer niet kon waarderen, was hij toen zelf al niet meer oprecht de roomse leer toegedaan en een 
vertrouweling van Willem van Oranje. In Arnstadt praatte Buys de prins bij. Hij vertelde dat roomse en calvinistische 
Nederlanders nu bereid waren samen het Spaanse juk af te werpen. Terug in Holland begonnen Buys en enkele andere regenten
in het diepste geheim fondsen te werven om voor Oranje nieuwe
legers op de been te kunnen brengen.

Het beleg van Leiden en de periode na de bevrijding
Paulus Buys zorgde ervoor dat Leiden in 1572 weigerde een
Spaans garnizoen binnen de stadsmuren te huisvesten. In 1573
werd 'Mr. Pauwels Buys’ aangesteld als hoofd van de 'Raade van
State’, voor het geval prins Willem van Oranje zou sneuvelen bij
het ontzetten van het belegerde Haarlem. Uiteindelijk ging de
prins niet zelf naar Haarlem, maar de benoeming van Buys als zijn
eventuele plaatsvervanger was tekenend voor de vooraanstaande
positie die de Leidse pensionaris inmiddels had verworven.
Tijdens het beleg van Leiden, in 1574, had Buys de leiding over de
inundatie: het doorsteken van de dijken, waardoor de Spanjaarden
uiteindelijk hun schansen moesten verlaten. 
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Op 3 oktober 1574 konden de Watergeuzen Leiden binnenvaren. De Geuzen vernielden in die dagen een klooster in Leiden. 
Hoewel Buys dat verwerpelijk vond, had hij toch liever de Geuzen dan de Spanjaarden… Direct na de bevrijding leidde Buys 
de wederopbouw van de stad en ijverde hij met de Prins van Oranje voor de vestiging van de universiteit. Later was hij ruim 
tien jaar curator. Paulus Buys was een man met macht en invloed op velerlei terreinen: oorlog, financiën, waterstaat, justitie en 
academisch onderwijs, binnenlandse maar zeker ook buitenlandse zaken. Zo ging hij in december 1575 naar Engeland om 
koningin Elisabeth te bewegen tot een alliantie, maar dat verbond werd toen nog beleefd geweigerd. In 1577 wist de Prins van 
Oranje alle Nederlandse gewesten te verenigen in de Pacificatie van Gent, waarin werd besloten samen te werken om de 
Spaanse legers uit de Nederlanden te verdrijven. Die eenheid viel in 1579 alweer uit elkaar, met de Unie van Utrecht van de 
zeven noordelijke gewesten die later de Republiek zouden vormen. Paulus Buys was één van de architecten van deze Unie.

Na de moord op Willem van Oranje
Met de moord op Willem van Oranje in 1584 verloor Paulus Buys zijn steunpilaar. Hij verliet de Staten van Holland, 
vermoedelijk omdat hij de Staten te pro-Frans vond. De Nederlandse gewesten dreven op grote schaal handel met Frankrijk, 
maar desondanks bleven de Fransen weigeren de opstandige Nederlanden te beschermen tegen de slecht betaalde en dus 
plunderende, muitende en moordende Spaanse legers. Paulus Buys was pro-Engels. Toen koningin Elisabeth in december 1585
de Engelse graaf Leicester met een leger van 5.000 man naar de noordelijke Nederlanden stuurde om de opstandelingen bij te 
staan, trad Buys onmiddellijk aan als de adviseur van Leicester. Maar Leicester was zó tactloos en machtswellustig dat hij ruzie
kreeg met iedereen – ook met Paulus Buys. In 1586 werd Buys zelfs op last van Leicester gevangengezet. Hoewel steden als 
Leiden, Amsterdam en Gouda en ook de Engelse vorstin voor zijn vrijlating pleitten, zou Buys ruim een half jaar gevangen 
blijven. Voor het astronomische bedrag van 25.000 gulden werd hij tenslotte vrijgelaten. Zijn gevangenschap markeerde het 
einde van zijn politieke loopbaan. Na het vertrek van Leicester zou Buys geen enkele bestuurlijke functie meer vervullen. Bij 
de Leidse universiteit was men ontevreden over zijn autoritaire optreden en in 1591 werd hij als curator afgezet. Toen verkocht
hij zijn huis aan het Rapenburg en zijn andere onroerende goederen. Hij ging wonen in de buurt van IJsselstein, waar hij in 
1594 is gestorven.
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De fietsvlonder in de Van Oldenbarneveltstraat is afgelopen
december weggetakeld. De fietsvlonder werd in maart 2021
geplaatst, als proef voor een maand, maar is langer blijven
staan. De vlonder nam één parkeerplaats in en bood plek aan
ongeveer tien fietsen. In de plannen voor de herinrichting
van de Raadsherenbuurt is nog geen besluit genomen over
het gebruik van fietsvlonders. Na de verwijdering bleek dat
veel zand en blad zich onder de vlonder had verzameld. De
fietsen staan nu weer op de stoep.

Een jonge
haagbeuk werd
in het kader van
de Zaailingendag 2021 door Luuk Aelvoet verplaatst van de Leidse Hout naar het 
buurtperkje voor De Krullevaer. De andere begroeiing in het buurtperkje heeft hij 
een beetje gesnoeid. Op de Zaailingendag konden mensen jonge boompjes ophalen 
om in de eigen tuin of straat te planten. Zo worden de boompjes gebruikt in plaats 
van gerooid en afgevoerd.

Huurbuur.nl is een platform waarop je omwonenden om hulp kunt vragen voor huis-, tuin- en keukenklussen. Het gaat om 
klussen die net te klein zijn om er een professional voor te laten komen. Je geeft aan wat het probleem is en welk bedrag er 
tegenover staat. Handige buurtgenoten kunnen hierop intekenen en je probleem oplossen. De vrager is geholpen en de handige 
klusser kan flexibel wat bijverdienen. Het platform bestaat enkel voor inwoners van Leiden en Den Haag.

Buurtgenoten in het nieuws
Ko Colijn heeft de Comenius-oeuvreprijs gekregen. Hij kreeg deze prijs voor de wijze waarop hij op wetenschappelijk, 
journalistiek, beleidsvormend en educatief terrein zijn sporen heeft verdiend. Hij heeft zich gedurende zijn loopbaan op 
bijzondere wijze onderscheiden op het gebied van oorlog en vrede, vrijheid en veiligheid. (www.eur.nl)

Margreet van Wijk is voorzitter geworden van het Centrummanagement Leiden. (Leids Nieuwsblad 13-01-2022)

Peter Jansen heeft per 1 januari afscheid genomen als voorzitter van
Cultuurhuis De Paulus, maar blijft in de toekomst wel betrokken als
vrijwilliger techniek. (Oegstgeester courant 12-01-2022)

Seeing Stars is een project van Daan Roosgaarde in samenwerking
met Unesco en de gemeente Leiden. Op 25 september gaan alle
lichten in Leiden uit en daardoor worden de sterren zichtbaar. Het
doel is dat we de sterren weer gaan zien boven onze stad en we ons
daardoor meer verbonden voelen met elkaar en met het immense
heelal. Het project is onderdeel van Leiden European City of
Science. Lees er meer over op www.seeingstarsleiden.nl

European  City  of  Science is  Leiden  in  2022.  Van  het  bestuur  van  onze  buurt  ontvingen  we  allemaal  een  speciale
scheurkalender,  hierop  is  te  zien  wat  het  dag  thema  is.  Door  de  QR-code  te  scannen  of  op  de  website
https://leiden2022.nl/activiteiten te  zoeken  op  de  datum,  vind  je  de  activiteiten  die  bij  dat  thema  horen.  Dit  kan  een
radioprogramma zijn, maar ook een webinar, een lezing of een verwijzing naar een tentoonstelling of wandeling.

Een nieuwe lantaarnpaal is, na wat aandringen vanuit het bestuur, in februari geplaatst op de hoek van de Fagelstraat en de 
Van Ledenberchstraat. De vorige lantaarnpaal was ruim een jaar geleden omver gereden.

Kreeftenpostzegels! We kennen allemaal het fenomeen Kinderpostzegels, die 
worden verkocht voor een jaarlijks wisselend goed doel. Via Postzegels bestellen op 
de website htts://onderwaterinleiden.nl van stadssnorkoloog Aaf Verkade, kunt u 
postzegels bestellen met een foto van de invasieve exoot de Amerikaanse rivierkreeft
(we noemen hem Sjakie). Deze felrode kreeft schijnt ook goed te gedijen in onze 
eigen Leidse Hout en beschadigt de waterplanten en walmuren in de grote vijver. Het
duurt even voor de natuurlijke vijanden voldoende kreeften gaan oppeuzelen. Met 
een aanwas van circa 3 miljoen kreeften per jaar (alleen in Leiden) moet daar een 
handje bij geholpen worden. Elke bijdrage of aankoop van de postzegels is daarom 
welkom!
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Zondagmiddagconcerten Cultuurhuis de Paulus - van 16.00 tot 17.30 uur

10 april Keiko Shichijo, pianoforte, Bach, Haydn, Mozart en Beethoven
24 april De Koninklijk Conservatorium celloklas van Lucia Swarts
8 mei Bernd Brackman, piano, de laatste drie Pianosonates van Beethoven
22 mei Sopraan Aylin Sezer en Ed Spanjaard, piano, Grieg, Rachmaninov, Poulenc en 

Barber

Voor meer informatie: www.muziekkamer-oegstgeest.org

Openluchttheater Leidse Hout
Beide voorstellingen zijn op zaterdag
Aanvang 20.00 uur

18 juni (Bijna) midzomernacht met de studenten 
van de Academy of Creative and Performing Arts. 
Uitgevoerd wordt o.a. de Midzomernachtsdroom van 
Mendelsohn en de Pastorale van Beethoven

2 juli Hallo Bandoeng. In een vergeten ruimte tracht 
een telefoniste al veertig jaar lang oude verdwaalde 
berichten uit de ether op te vangen. De berichten 
halen het oude Indië terug waar ze zo weinig van 
weet, want de enige overlevende die haar wat zou 
kunnen vertellen is haar vader. Maar hij is oud en 
zwijgt. 

Voor kaarten en meer informatie: https://oltleiden.nl

Concerten in de Waterlelie. Zondag om 13.30 uur

1 mei Leids zeemanskoor Rumor di Mare
8 mei KlarinetensembleLignum
15 mei Blue Monday, Ierse traditionele muziek
22 mei Harmoniekapel Werkmans Wilskracht
29 mei Zanghuis 206
5 juni Muziekvereniging Nieuw-levenLeiden
12 juni Frits Landesbergen Big Band
19 juni Harmonie De Echo der Duinen en Er welt een traan
26 juni Dubbel blaaskwintet Divertimento en Duo Noordvolk
3 juli Koorschool Utopa en Oost-Europakoor Mila
10 juli Die Schlüsselstädter Musikanten

Voor meer informatie zie www.vriendenvandeleidsehout.nl

Oplossing Themapuzzel van pagina 23

Horizontaal:
5. maniak  6. neurofonie  9. idioom  10. 
buitenaards  11. normen  13. omgangsvormen  
17. klagen  18. buitennissig  20. miraculeus  21. 
excentriek  23. bevreemdend  26. koket  29. 
singulier  30. grondbezit  31. lekker  32. plezant  
33. normaal

Verticaal:
1. onhandig  2. depersonalisatie  3. wonderlijk  4.
gewoonte  7. bijzonder  8. gewoon  12. leren  14.
typisch  15. eigenaardig  16. vertrouwd  19. 
wispelturig  22. waarden  24. exotisch  25. kring  
26. karakter  27. type  28. landheer

Zoekplaatje van pagina 4
Op de foto zijn de lentebloeiers in de voortuin van Cora Koning aan de Van Beuningenlaan 10 te 
zien.
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Redactie De Raadsheer redactieraadsheer@hotmail.nl
Martine Voskuil Van Oldenbarneveltstraat 44 06-48793652 

(eindredactie) 
Anne Sanderink Van Oldenbarneveltstraat 40 071-3015157 

(eindredactie)
Nicole van der Linden Van Oldenbarneveltstraat 16 06-40428338 

(opmaak)
Hans Rohlof Van Oldenbarneveltstraat 38 071-5145747
Marit Timmers Fagelstraat 29 06-50591271
Katja Lubina Fagelstraat 9 06-17155852
Kiki Breet Johan de Wittstraat 9 06-48753187
Illustratie voorplaat Martine Voskuil naar een idee van Anne Sanderink
Bezorging Ella van Luyn, Elias en Floris van den Bogaert, Philip Wijnhoven 
Oplage 315 exemplaren 

Bestuur raadsherenbuurtbestuur@gmail.com
Paulien Retèl Fagelstraat 31 06-53426893 (voorzitter)
Sylke Wieland Warmonderweg 43 071-5131790 (secretaris) 
Joep Besselink Van Oldenbarneveltstraat 52 06-51716590 (penningmeester)
Carien Winckel Van Oldenbarneveltstraat 3 06-39665547
Robbert de Waal Johan de Wittstraat 28 06-51702547
Barbra Verbij Warmonderweg 21 06-54907780

Familieberichten 
Graag doorgeven aan de redactie van de Raadsheer

Buurtarchief lokaal Jeroen Hiemstra, Fagelstraat 15 
071-5121213

Buurtarchief regionaal Erfgoed Leiden 
www.erfgoedleiden.nl 

Buurtenkoor De Raadsvogels Jenke Goudriaan, 
Warmonderweg 47, 071-5237710

Diefstal, inbraak, ouderenhulp, onderhoud en huis 
verbouwen, uitwisseling van gereedschap Rob 
Grootenhuis, Fagelstraat 14, 071-5154769 
grhuis@ipact.nl

Leeskring De Raadsheer Rita de Coursey, Fagelstraat 
39, 071-5155886

Mededelingenkastje Louise Berkhout, Johan de 
Wittstraat 18, 071-5177013

Sociaal WijkTeam voor zorgvragen swtnoord@leiden.nl, 
071-5164904 

Stichting Leidse Hout Monumentwaardig Jan 
Reedijk, Antonie Duycklaan 4, 071-5176596

Vereniging Binnenterrein OWHJ 
Raadsherenbuurt Ad Littel, Van Oldenbarneveltstraat 
35, 071-5153475

Vereniging onderhoud garageplein ‘Jan 
Ballegoplein’ Fokke Dijkema, Fagelstraat 23, 071-
5153994

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

Werkgroep Leidse Hout Theater Richard Brame, 
Johan de Wittstraat 41, 06-21881885

Werkgroep mobiliteit Maarten Mentzel, Johan de 
Wittstraat 38, 071-5172570

Werkgroep Nieuweroord Marijke van Dobben de 
Bruijn, Warmonderweg 1, 071-5173657

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

Wijkambassadeur Duurzaamheid 
www.gagoed.nl/wijkambassadeurs 

De Raadsheer is een uitgave van Vereniging Raadsherenbuurt Leiden en wordt gefinancierd vanuit advertenties
en contributie van bewoners van de buurt aan de Vereniging. De Raadsheer komt viermaal per jaar uit.

Bijdragen zijn welkom. Tekst (in Word en zonder opmaak) en illustraties (in jpg) als bijlagen aanleveren per 
e-mail naar redactieraadsheer@hotmail.nl

U kunt ook adverteren in de Raadsheer. 
De kosten hiervan bedragen €50,- per keer voor een hele pagina en €25,- per keer voor een halve pagina.

De deadline voor het insturen van bijdragen voor de volgende Raadsheer is 28 mei 2022. 

Website www.raadsherenbuurt.  com: hier vindt u informatie over de buurt en zijn de Raadsheren van de 
afgelopen jaren te vinden. Hier kunt u de foto’s van de Raadsheer in kleur zien en direct doorklikken op linkjes in
de tekst. Webmaster: Karlijn Broekhuizen, webmasterraadsherenbuurt@live.nl
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	Schreef uw Culinaire Raadsheer vorig jaar omstreeks deze tijd over de typische voorjaarsgroenten meiknolletjes en raapstelen, ook deze editie zal een typische voorjaarsgroente besproken worden. Een pittige groente die als smaakmaker gebruikt kan worden, maar die vaak een bijrol krijgt in diverse gerechten. Dit keer staat de radijs in de schijnwerpers.
	Radijs is de wortel van een plantje dat hoort bij de familie van de kruisbloemigen. Deze bolle rode wortels worden rauw gegeten met de schil er nog aan. Ze smaken lekker pittig. Nederlandse radijs is heel populair in eigen land, maar ook in Duitsland, Engeland en Japan. In de winkel vind je radijs met en zonder groen. Zonder loof zijn ze ongeveer zes dagen in de koelkast houdbaar, met loof iets korter. Het beste doe je radijs in een plastic zakje met gaatjes. Dat radijs kort houdbaar is, komt door het hoge vochtgehalte. Ze worden hierdoor snel glazig of zwart van binnen.

