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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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Wat heerlijk dat er weer buurtactiviteiten kunnen plaatsvinden. Er was zelfs een extra evenement: het 
zomerfeest. Met lekker eten en prachtig weer was dat erg geslaagd. De DJ was mijn eigen creatieve zoon,
die ook al drie jaar de voorpagina van de Raadsheer tekent. Als ik alle vlaggen met rugzakken zie in onze 
straten, denk ik: volgend jaar wappert er één voor hem. Dit jaar is Ella van Luyn, die al jarenlang trouw 
de Raadsheer bezorgt, geslaagd. Ella en alle andere geslaagden: van
harte gefeliciteerd! Er is veel jong talent in onze buurt. In het kader
van het thema van dit nummer, wetenschap, sprak ik met Danne en
Eefje over hun profielwerkstukken. Die gingen over designerdrugs
(waarvan ik eigenlijk niet echt wist wat het was) en over het zelf
bouwen van een kunsthart.

Thema wetenschap
Onze keus voor dit thema houdt
natuurlijk verband met Leiden,
European City of Science. Ook in
onze buurt is de wetenschap op
allerlei manieren aanwezig. Johan
de Witt blijkt, naast Raadsheer,
wetenschapper te zijn geweest. In
een tijd waarin het woord
wetenschapper nog niet eens
bestond. En er wonen veel
wetenschappers in onze wijk. Eén
van hen, Frank Pot, schreef voor
dit nummer een interessant artikel over werkstress. Verder kun je de
wetenschap in onze buurt ook beleven. Bijvoorbeeld door zelf de 
wijzer te zijn van de analemmatische zonnewijzer in de Leidse Hout 
(in het artikel Wetenschap Rondom onze Buurt lees je waarom hij zo
heet). We hebben ook amateurwetenschappers. Redacteur Nicole is 
dol op vogels en schrijft enthousiast over onze gevederde 

buurtgenoten. Deze keer heeft ze een nieuwe soort ontdekt: de voddekop.

Stolpersteine geplaatst
Er zijn niet alleen maar mooie dingen te vertellen over onze
buurt. Op 15 juni is er aandacht besteed aan een zwarte
bladzijde in onze geschiedenis. Op drie plaatsen zijn
Stolpersteine geplaatst om de Joodse bewoners te herdenken die
zijn vermoord of bezweken in de oorlog. Het was een
indrukwekkende bijeenkomst. Eén van de sprekers was de
Madrileen Paul Freund, de achterkleinzoon van de herdachte
Henriette Freund-Spiegel, die in de Johan de Wittstraat woonde.
In dit nummer kunt u lezen over deze Joodse buurtbewoners
voor wie een steen geplaatst is, zodat ze niet vergeten worden.

Herfstnummer thema kleur
Met de zomervakantie nog in aantocht, gaan wij het
herfstnummer maken. Daarvoor spreken we graag weer veel
verschillende buurtgenoten -zie ook onze oproep om daarbij te
helpen als lid van het buurtpanel. Het thema is dan kleur. Wij
denken aan herfsttinten, de kleur van je inrichting, mensen van
kleur, kunstenaars, wat geeft je leven kleur. Als je hierover (of
over een ander kleurrijk onderwerp) wil schrijven of
geïnterviewd wil worden, mail ons dan voor 2 september op 
redactieraadsheer@hotmail.nl. 

We wensen jullie een heerlijke zonnige zomer!

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

Wetenschap Martine Voskuil
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Aan het begin van dit jaar stonden we er al bij stil: Leiden is dit jaar European City of Science, de 
Europese wetenschapshoofdstad. Een heel jaar lang staat Leiden in het teken van wetenschap, kennis, 
kunst en kunde. Het bestuur van de Raadsherenbuurt markeerde dat door de gratis scheurkalender die 
voor deze gelegenheid door de gemeente Leiden is gemaakt, huis-aan-huis in onze wijk te verspreiden. 
Misschien scheurt u nu al bijna een half jaar iedere dag een blaadje af om te ontdekken welk onderwerp 
vandaag centraal staat en heeft u via Radio Weetlust de dagelijkse interviews met wetenschappers 
gevolgd. 

Ik moet eerlijk toegeven dat dat er bij ons niet iedere dag van komt, maar dat ik wel probeer de stroom 
aan informatie te volgen. Zo heb ik inmiddels veel opgestoken over de meest uiteenlopende onderwerpen.
Van de oerknal en hooikoorts via supergeleiding en Trix de T-Rex tot tulpen en vrijheid – de thema’s zijn 
even divers als verrassend.

De wetenschap, kennis, kunst en kunde van onze eigen Raadsherenbuurt zijn dat ook, en daarvan vindt u
de weerslag in dit nieuwe nummer van de Raadsheer. Ze worden door het bestuur ook ingezet voor het 
participatietraject rond de herinrichting van onze wijk waarvan fase twee binnenkort begint, voor de 
gesprekken met de gemeente en festivalorganisatie om Werfpop weer tot een succes te maken, en voor 
inspraak op de Omgevingsvisie 2040 die ertoe heeft geleid dat onze buurt als ‘groen en luw’ bestempeld 
blijft. En last but not least worden ze ingezet om gevluchte Oekraïners te helpen die in Leiden, met haar 
geschiedenis als Stad van Vluchtelingen, een veilige plek hebben gevonden. De oproep die alle bewoners 
van onze wijk hiervoor hebben ontvangen heeft tot veel mooie reacties geleid. Graag wil ik namens het 
bestuur en de werkgroep die zich hiermee bezighoudt iedereen daarvoor hartelijk danken. Ik schrijf dit 
dus in de wetenschap dat de Raadsherenbuurt zijn steentje bijdraagt om de vluchtelingen te helpen hun 
weg te vinden en hun leven hier op te bouwen.

Terwijl ik dit schrijf zijn de voorbereidingen voor het Zomerfeest op 18 juni in volle gang. We hebben goed
weer besteld en hopen op een grote opkomst. Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier en een 
goede zomer.

Paulien Retèl, voorzitter

Graag willen wij als redactie de hele buurt vertegenwoordigen. 
Dus nieuws plaatsen uit de gehele buurt van de Rijnsburgerweg tot
de Van Slingelandtlaan en interviews houden met buurtgenoten van
de Warmonderweg tot de Houtlaan.

Dat lukt nu niet zo goed als wij zouden willen, want als redactie 
zijn wij sterk geconcentreerd in de Van Oldenbarneveltstraat en de 
Fagelstraat. Dus we hebben u/jou nodig! Natuurlijk is het mogelijk
om je aan te melden als redactielid (of eindredacteur). Maar het 
kan ook met een zeer beperkte tijdsinvestering van 10 tot 30 
minuten per kwartaal. Dankzij een brainstorm met Gijsbert van Es,
buurtgenoot en journalist, kwamen wij op het idee om een 
buurtpanel in te stellen.

Van het bestuur Paulien Retèl, voorzitter

Contact gezocht!

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
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Wat houdt dat buurtpanel in?
Voor het buurtpanel zoeken we buurtgenoten die wonen in een andere straat dan de Van Oldenbarneveltstraat of de 
Fagelstraat. Als buurtpanellid ben je een informatiebron/contactpersoon voor de redactie. Je hoeft dus niet zelf te 
schrijven. Vier keer per jaar, na onze redactievergadering, ontvang je een mail. Daarin leggen we uit wat het thema 
is van de volgende Raadsheer en wat voor contacten we zoeken. Dan is het fijn als je ons namen kunt doorgeven 
van mensen uit de buurt die wij kunnen benaderen voor een interview of een artikel. Natuurlijk vragen we dan zelf 
aan diegene of hij/zij mee wil werken.

Voor deze Raadsheer zochten we bijvoorbeeld wetenschappers en eindexamenkandidaten. Ook zijn we altijd op 
zoek naar familienieuws (verhuizingen, geboortes en overlijden) en super lokaal nieuws, zoals omgevallen bomen 
of nieuwe lantaarnpalen. Kortom: je bent onze informatiebron ter plaatse. ;-)

Kosten/baten
Het kost je dus zo’n 10 tot 30 minuten per kwartaal. En je bent niet verplicht om iedere keer te reageren; we zijn 
gewoon blij met iedere tip. Want zo draag je bij aan een diverse Raadsheer, waarin de hele buurt goed 
vertegenwoordigd wordt. En die dus ook interessanter wordt om te lezen voor de mensen in jouw straat.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden door je naam en adres te mailen naar redactieraadsheer@hotmail.nl (dan hebben wij gelijk je
emailadres). Hartelijk dank namens de redactie!

Zoekplaatje en oproep Buurtpodium

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

Bent u al over deze bijzondere stenen gestruikeld? 
Ze zijn nieuw in de buurt, maar weet u waar ze
liggen? Verderop in deze Raadsheer vertelt Kiki

Breet er meer over – en zij maakte ook deze foto.

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
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Het uitvoeringsbesluit rioolvervanging en herinrichting Vogelwijk en Raadsherenbuurt fase 1 is in december 2021 door de 
gemeenteraad vastgesteld. De gemeente heeft besloten begin 2023 te starten met de werkzaamheden in de Vogelwijk. Komend 
najaar zal de participatie fase 2 Raadsherenbuurt plaatsvinden (Antonie Duycklaan, Paulus Buysstraat, Adriaan Pauwstraat 
en van Beuningenlaan). Er komt een uitnodiging voor een bewonersavond en het voorlopig ontwerp zal op DoeMee geplaatst 
worden. Het doel is in december 2022 het uitvoeringsbesluit fase 2 in de gemeenteraad vast te stellen. Ron Kardol, technisch 
projectleider van de gemeente Leiden, verwacht dat begin 2024 met de werkzaamheden in de Raadsherenbuurt kan worden 
gestart. 

Rozenplein
Op 26 april zijn er in de gemeenteraad verdere schriftelijke 
vragen gesteld over de rechtsgeldigheid van het 
bovengenoemde uitvoeringsbesluit vanwege de voortuinen die
de bewoners van het Rozenplein, onder bepaalde 
voorwaarden, in bruikleen krijgen. De bewoners van het 
Rozenplein hebben geen achterom. Door de grond in bruikleen
te geven krijgen bewoners de mogelijkheid fietsen en 
huisvuilcontainers voor het huis te stallen. Verkoop aan de 
bewoners is niet mogelijk omdat er leidingen in de grond 
aanwezig zijn. De gestelde vragen komen voort uit een 
uitspraak van de Hoge Raad in het zogenaamde Didam-arrest. 
Hierbij wordt gesteld dat de overheid, voortvloeiend uit het 
gelijkheidsbeginsel, grond niet onderhands mag verkopen, 
maar dat er sprake moet zijn van mededingingsruimte voor 
alle potentiële gegadigden. Een uitzondering geldt voor 
situaties waarbij mag worden aangenomen dat er maar één 

serieuze gegadigde is. Verwacht wordt dat deze wettelijke 
uitspraak ook zal gelden voor het in bruikleen geven van  
grond.

Asbest
Er is asbest aangetroffen in de kit van voegen van een aantal 
huisaansluitingspotten op het hoofdriool. In de Vogelwijk 
wordt daarom verder onderzoek gedaan hoe de riolering toch 
veilig vervangen kan worden.

Gasleidingen
Liander wil komend najaar oude gasleidingen vervangen in 
gedeelten van de Warmonderweg, de Johan de Wittstraat, de 
van Ledenberchstraat en de van Oldenbarneveldstraat. 
Omwonenden kunnen hierover een brief verwachten van 
Liander.

Bomenkap
De gemeente heeft een kapvergunning aangevraagd voor bomen die zoals 
afgesproken bij de rioolvervanging en de herinrichting vervangen moeten worden. Er
is meteen een kapvergunning aangevraagd voor zieke bomen in het gebied van fase 2
van de herinrichting. Bij deze bomen is er een groot risico op takuitval of omwaaien. 
Bomen mogen wettelijk alleen gekapt worden tussen 15 september en 15 maart. De 
gemeente wil voorkomen dat in onze straten kaalslag plaatsvindt en heeft beloofd de 
bomen in de Hogerbeetstraat niet te verwijderen voordat de aannemer met de 
werkzaamheden in de Raadsherenbuurt start. Er wordt binnenkort beoordeeld of 
zieke bomen nog een zomer kunnen blijven staan. De aanvraag is vroeg, maar de 
gemeente wil zorgen dat de toekomstige werkzaamheden niet stil komen te liggen 
doordat de bomen wettelijk niet gekapt mogen worden. Er zullen geen nieuwe 
bomen herplant worden in onze wijk voor de werkzaamheden beginnen. De kans is 
dan te groot dat de wortels van de nog kwetsbare jonge bomen beschadigd worden 
door de werkzaamheden.

Verkeerscamera’s
In  mei  werden de bewoners  van de Raadsherenbuurt  verrast  door  de
onaangekondigde plaatsing van twee grote camera’s bij de ingangen van
de  wijk.  De  camera’s  vielen  op  en  leidden  tot  veel  vragen  en
verontwaardigde reacties over de schending van onze privacy. Het doel
van de camera’s was het sluipverkeer door de wijk te meten met behulp
van kentekenregistratie. Vanwege de privacy is niet nagegaan waar de
auto’s vandaan kwamen, maar alleen geteld welke auto’s de wijk in en
weer uit reden. Overige verkeersdeelnemers zijn niet geregistreerd. De
gemeente  beoogt  hiermee  een  goede  inschatting  te  kunnen  maken
hoeveel auto’s door onze wijk rijden zonder een bestemming in de wijk
te hebben. Het vooraf aankondigen van dit soort onderzoek leidt vaak tot
aanpassing van het verkeersgedrag en daardoor tot minder betrouwbare
uitkomsten. Een aantal omwonenden vraagt zich wel af of de keuze van
de periode goed is geweest voor een representatieve meting vanwege een
lang  Hemelvaartweekend,  mooi  weer,  berichtgeving  via  Nextdoor  en
afsluiting  van  de  brug  bij  Warmond  vanwege  werkzaamheden.  De
uitkomsten van het verkeersonderzoek zijn nog niet bekend.

B U U R T N I E U W S

Herinrichtingsplannen: stand van zaken juni 2022 Barbera Kersbergen
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Na twee jaar Coronapauze vond op 27 april weer de traditionele Koningsdagborrel plaats op het Rozenpleintje. Zonder 
beperkingen. Vanaf 16 uur kleurde het plein oranje. Vanuit alle kanten van de Raadsherenbuurt kwamen de bewoners om als 
vanouds het glas te heffen op de koning. 

 

Aan de ene kant van het plein hadden een aantal kinderen hun kleedjes neergelegd voor de vrijmarkt. Speelgoed werd ijverig 
gekocht en verkocht. Autootjes, Donald Duckjes, maar ook een poppenhuis en een kinderfiets vonden een nieuwe eigenaar. 

Aan de andere kant was een bar met drankjes voor oud en jong en had een aantal kinderen voor borrelhapjes, wafels en 
spelletjes gezorgd. 

Tegen het eind van de borrel was het tijd voor ‘Franse frietjes’ in de voortuin van Frans van den Broek in de Fagelstraat. 

We zijn heel erg blij dat we, na de coronaperiode met veel onderbrekingen in uitvoeringen en repetities, met ons 
buurtkoor weer volop aan het repeteren zijn. Door de
komst van een aantal nieuwe leden is ons koor ook
weer op volle sterkte, maar nieuwe mensen zijn altijd
welkom

Optredens
Ons jaarlijkse ‘eigen concert’ met zang van het koor,
een gastoptreden van saxofoonkwartet Sax4all en
solozang met pianobegeleiding van onze dirigent Peter
Scheele, hebben we weer kunnen geven op 25 juni in
basisschool Woutertje Pieterse. Ons eerstvolgende
optreden is op de Open Monumenten Dagen in Leiden
op 10 september a.s.

B U U R T N I E U W S

Koningsdag - als vanouds gezellig op het Rozenplein Katja Lubina, foto's 
Jeroen Hiemstra

Dameskoor De Raadsvogels is weer volop aan het zingen
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Naar aanleiding van ons initiatief om te inventariseren wat wij als buurt te bieden hebben aan de Oekraïense 
vluchtelingen die gehuisvest worden aan de Houtlaan, ontvingen wij veel positieve reacties!

De stand van zaken begin  juni 2022.
De teller van het aanbod van talenten en/of netwerken staat nu op
50: hartelijk dank daarvoor! Dit zijn individuele aanmeldingen met
een verschillend aanbod, zoals klussen, inwoning, koken, taalles,
wandelen, helpen formulieren invullen en vervoer. Teveel om hier
allemaal op te noemen, fantastisch! Daarnaast zijn er aanbiedingen
van (sport)verenigingen en organisaties in of nabij onze buurt die
wij zelf hebben benaderd, zoals de tennis- atletiek- sport- zang-dans
verenigingen. Er is breed commitment.

De contacten met Incluzio /locatie Houtlaan zijn gelegd, men weet
ons nu te vinden en is op de hoogte van wat wij kunnen en willen
bieden. De Vogelwijk en een deel van Dieperhout zijn ook
betrokken, we willen zoveel mogelijk met elkaar samenwerken. 

Begin juni werd er nog hard gewerkt in het D-gebouw van Alrijne,
waar al een aantal etages in gebruik genomen is. Benodigde
kinderbedjes en de commodes zijn er inmiddels. Vanaf 8 juni zullen
er ca. 300 Oekraïense vluchtelingen wonen, merendeels vrouwen
en kinderen. Dat is gelukt mede dankzij de vele vrijwilligers, ook uit 
onze wijk. 

Geplande activiteiten
Wat op dit moment bekend is, is dat de Engelse taallessen 
aan volwassenen starten. Ook hier zijn vrijwilligers uit 
onze buurt actief. Voor de zomervakantie wordt er een 
(sport)programma opgezet, in samenwerking met 
jongerenorganisatie SOL. Op 19 juni is een kunstproject 
gepland voor Oekraïense en Nederlandse kinderen in het 
Waterlandcollege, met als doel de lege wanden van de 
lange gangen in het gebouw op te vrolijken. Ten tijde van 
het verschijnen van deze Raadsheer is een en ander al 
gerealiseerd. Er wordt opgeroepen om geen goederen naar 
het D-gebouw te brengen, anders dan op uitdrukkelijk, 
gericht verzoek. Wanneer de Oekraïners ‘geland’ zijn, 
zullen er weer meer gewenste activiteiten gekoppeld 
kunnen worden aan het aanbod van onze RHB.   

Fietsen en fietsmaatjes zijn welkom
Eén vrijwilliger is bij het D-gebouw bezig met het ophalen
en zo nodig repareren/onderhouden van fietsen. Hij geeft 
ook fietslessen en kan voor beide activiteiten een (of 
meer) maatjes gebruiken!! Voor het doneren van 
(kinder)fietsen, evt. zonder verlichting, graag mailen naar 

     bike4leidenhelpt@gmail.com. De fiets wordt dan 
     opgehaald. 

We zullen regelmatig een update sturen naar iedereen die zich heeft aangemeld. Mocht je je nog ergens voor willen 
aanmelden: Rhbhelptoekraine@gmail.com

B U U R T N I E U W S

Raadsherenbuurt helpt Oekraïne Ine Wiersma, Maarten van der Plas, Petra de 
Zeeuw, Wiana van den Ingh, Marianne Reijnhoudt
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Op 15 juni werden er op drie plekken in onze wijk Stolpersteine, oftewel Struikelstenen, geplaatst. Directe omwonenden van de
plaatsen waar ze gelegd werden, waren middels een pamflet op de hoogte gesteld hiervan. Een indrukwekkende ceremonie 
vond plaats bij het leggen van deze gedenkstenen.

Stolpersteine (stolpern betekent struikelen) is een initiatief van de Duitse kunstenaar
Gunter Demnig. Hij werkt sinds 1992 aan de Stolpersteine. Inmiddels zijn er in
Europa al meer dan 90.000 stenen gelegd. Hij heeft ze zo genoemd omdat je ‘erover
struikelt met je hoofd en je hart’. Het zijn kubusvormige betonnen stenen met een
messing bovenplaat, met daarin gegevens van de slachtoffers gegraveerd. De stenen
worden geplaatst in het trottoir voor de huizen van waaruit de Joden verdreven,
middels verplichte verhuizing, en uiteindelijk vermoord zijn. De meesten hebben
geen graf maar op deze manier hebben ze een naam en daardoor blijven zij in
herinnering bestaan. Door deze Struikelstenen kunnen vragen van kinderen en
volgende generaties worden beantwoord en de geschiedenis uitgelegd. Op
www.herdenkingleiden.nl/stolpersteine/overzicht-stolpersteine-leiden/ kun je een
overzicht vinden van plekken waar Stolpersteine liggen in Leiden, en voor wie de
steen is. Bronnen: herdenkingleiden.nl en struikelstenen.nl

De nieuwe stenen in onze buurt, de plekken en de bewoners
Hieronder leest u waar en voor wie de stenen in onze wijk zijn gelegd. De
persoonlijke informatie komt van de sites Joodsmonument.nl en Leiden4045.nl. 
Op deze sites kunt u nog meer lezen over onze oud-buurtgenoten.

B U U R T N I E U W S

Stolpersteine in onze wijk Kiki Breet, foto's Hanneke Maarse en Jeroen Hiemstra

Adolf en Gabrielle Mohr-Kaufmann, Herta Theresa 
Mohr,  Fagelstraat 17 

Adolf Mohr (1872) was een gedecoreerde arts uit Wenen, 
gehuwd met Gabrielle Kaufmann (1886). Adolf had het 
Gouden kruis ontvangen voor zijn medische verdiensten 
in de eerste wereldoorlog. Hun dochter Herta (1914) was 
al in 1937 naar Nederland gegaan om aan de Leidse 
universiteit te studeren. Na hun vlucht naar Nederland in 
augustus 1939 woonden ze eerst in Den Haag en 
Rotterdam en in 1940 met hun dochter in de Fagelstraat 
op nummer 17. Herta Theresa Mohr publiceerde over de 
grafkapel van Hetep-Her-Akhti in het Rijksmuseum van 
Oudheden en verwierf hier enige bekendheid mee als 
Egyptologe. Herta begon aanvankelijk aan een studie 
Geneeskunde zoals haar vader, maar schreef zich 
tenslotte in voor Oriëntaalse Studies. In 1937-1938 
volgde ze cursussen Egyptologie en Afrikanistiek. Ze was
lid van de katholieke studentenvereniging Augustinus. Zij
ging in 1942 op kamers wonen op de Hogewoerd 113. 
Haar ouders moesten tijdens de oorlog verplicht 
verhuizen naar Den Bosch. Voor haar ouders zijn ook 
struikelstenen gelegd in Den Bosch. 

Leon van Gelderen, Hogerbeetstraat 8  

Leon was de zoon van Arie van Gelderen en Mietje 
Koekoek. Zijn zus heette Roza Josefien. Zijn grootouders 
waren Levie van Gelderen en Saartje van Wageningen en 
Joseph Koekoek en Roosje Piller. Leon was violist en 
ingenieur. Er bestaat redelijk veel documentatie over zijn 
leven in Leiden als gevolg van een aanrijding met een 
vrachtwagen van de Wehrmacht, waar een juridische strijd 
uitvloeide. Hoewel hij niet als zodanig bij de Leidse politie 
geregistreerd heeft gestaan, is hij vermoedelijk ondergedoken
en opgepakt, want hij arriveerde op 16 december 1943 in 
Westerbork in barak 67, de barak voor strafgevallen. Op 25 
januari 1944 ging hij op transport naar Auschwitz. Zijn 
sterfdatum is vastgesteld op 31 mei 1944. Leon van Gelderen
was ongehuwd. 

Henriette Freund-Spiegel, Johan de Wittstraat 15

Op 24 augustus 1863 is Henriette Freund-Spiegel 
geboren in Soest (D). Begin 1940 gaat zij wonen in 
Leiden bij haar zwager Levie Elias, man van haar 
zus op de Johan de Wittstraat 15, daarna gaat zij 
verplicht naar Alphen aan den Rijn in november 
1940, waar zij in 1942 tijdens een razzia werd 
opgepakt en gedeporteerd.
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Dit artikel is ingekort door de redactie. Het volledige jaarverslag is op te vragen bij het bestuur.

In dit sociaal jaarverslag staat wat de vereniging in 2021 heeft georganiseerd aan bijeenkomsten en welke mededelingen zij 
heeft verstrekt. Met deze bijeenkomsten en informatie zorgen we voor sociale activiteiten in de buurt die de leefbaarheid 
vergroten en eraan bijdragen dat de Raadsherenbuurt een fijne buurt is om in te wonen. Dat is mede mogelijk dankzij de 
contributiebijdragen die we ontvangen van veel buurtbewoners en van de inzet van veel vrijwilligers bij de organisatie van 
bijeenkomsten én dankzij de enthousiaste komst van buurtgenoten naar deze bijeenkomsten. 
Het jaar 2021 was opnieuw bijzonder. De maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken. hadden veel 
invloed op de gebruikelijke buurtactiviteiten. Het bestuur heeft tijdens deze periode geprobeerd om voor verschillende 
activiteiten een goed alternatief te organiseren, maar niet alles kon doorgaan. 

Het nieuwe jaar 
Een gezellige nieuwjaarsborrel was niet mogelijk. Alle 
buurtgenoten ontvingen daarom een nieuwjaarswens in de 
vorm van een “growing card”, met bloemzaadjes. We hopen 
dat u er plezier van gehad heeft en dat na de prachtige witte 
weken aan het begin van het jaar de plantjes in het voorjaar 
mooi gebloeid hebben. 

Algemene Ledenvergadering
Op 30 maart 2021 werd de Algemene Ledenvergadering online
gehouden. Er waren maar liefst 32 deelnemers. Een belangrijk 
punt tijdens de ALV betrof de plannen van de gemeente 
Leiden met betrekking tot de vervanging van de riolering en 
de herinrichting van straten en groen in de buurt. 

Bestuurswisseling
Roos Toxopeus en Pippijn Wijnhoven verlaten na een lange 
tijd het bestuur. Paulien bedankt ze voor hun inzet in de 
voorgaande jaren als voorzitter en penningmeester en voor hun
steun in het afgelopen jaar als lid van het bestuur. Hierdoor 
kon de overgang soepel verlopen. Het nieuwe bestuur wordt 
voorgesteld: Paulien Retèl (voorzitter), Sylke Steggerda 
(secretaris) en Joep Besselink (penningmeester) stellen zich 
herkiesbaar. Barbra Verbij en Robbert Jan de Waal nemen 
plaats als nieuwe bestuursleden. 

Koningsdagborrel  
De traditionele borrel op Koningsdag kon opnieuw niet door 
gaan. Voor kinderen werd in plaats daarvan een fotospeurtocht 
georganiseerd. De kinderen deden enthousiast mee.

Raadsherenloop en zomerfeest 
Op zaterdag 4 september werd de jaarlijkse Raadsherenloop 
georganiseerd. Dankzij de organisatoren, Ad Littel, Katja 
Lubina en Pippijn Wijnhoven, werd de loop als vanouds een 
succes. Aangezien Ad de loop dit jaar voor de 30e keer! 
organiseerde werd hij extra in het zonnetje gezet en ontving hij
de buurtpenning uit handen van bestuursvoorzitter Paulien 
Retèl. Aansluitend aan de loop was er een kleedjesmarkt, een 
borrel en een foodtruck. De opkomst was vele malen groter 
dan we vooraf hadden durven hopen. 

Leidse Hout 
Op 30 juni 2021 was het 90 jaar geleden dat de Leidse Hout 
feestelijk werd geopend. De vereniging van Vrienden van de 
Leidse Hout organiseerde daarom op 12 september een feest 
met muziek, een jubileumloop, theater, wandelingen en een 
kraampjesmarkt waar de gebruikers van het park zich 
presenteerden. 

Buurt AED 
In 2020 werd besloten dat de opbrengsten van OPA (de oud 
papier inzameling) besteed zouden gaan worden aan een 
buurt-AED. Kort na de zomer werd de AED bij de ingang van 

de Leidse Houtschool opgehangen. Martine Voskuil 
(initiatiefnemer) en buurtgenoot/cardioloog Kirsten Kortekaas 
hebben vervolgens gezorgd voor een goed bezochte 
bijeenkomst met uitleg over reanimatie en het gebruik van de 
AED.  

Hutspot op 3 oktober  
Op 3 oktober kon er volgens de traditie weer hutspot worden 
gegeten in de Fagelstraat. Twaalf koks en een grote groep eters
hadden zich aangemeld. De gouden stamper voor de beste 
traditionele hutspot werd dit jaar gewonnen door Robbert Jan 
de Waal. Daarnaast werden ook de zilveren vijzel voor beste 
alternatieve hutspot (Peter en Nanette) en de kinderstamper 
(Dorien en Robbert) uitgereikt. 

Sint Maarten  
Gelukkig kon de gebruikelijke Sint Maartenviering dit jaar ook
weer doorgaan. Nadat iedereen zich verzameld had bij het 
vuur op het Rozenpleintje en de liedjes geoefend waren trok 
een grote groep kinderen met hun ouders en (zelf geknutselde)
lampionnen de buurt door. Als vanouds resulteerde dit in bij 
menig kind in een grote zak met snoep en een erg tevreden 
snoet. 

Ontwikkelingen in de buurt 
De gemeente is een traject gestart voor vervanging van 
riolering, herinrichting van straten en groen. Om iedereen de 
mogelijkheid te geven aan het participatieproces deel te 
nemen, heeft het bestuur de bewoners hierop geattendeerd en 
een voorbereidende bijeenkomst gefaciliteerd om meningen en
ideeën uit te wisselen. De avond werd begeleid door Ruben 
Maes. Daarnaast heeft een aantal buurtgenoten samen met de 
gemeente een online informatieavond georganiseerd over de 
energietransitie. Verder was er nog de omgevingsvisie 2040 
van de gemeente Leiden waarin onze buurt zou worden 
aangemerkt als “Stads en Levendig”. Samen met de Vogelwijk
en de Vrienden van de Leidse Hout is daartegen bezwaar 
gemaakt waardoor onze buurt ook in de toekomst “Groen en 
Luw” zal blijven.

Buurtkrant De Raadsheer 
Viermaal per jaar verschijnt de buurtkrant dankzij de inzet van 
de redactie en van buurtbewoners die een bijdrage leveren aan 
de krant en met financiële steun van de buurtvereniging. Er 
waren originele en vaak ook gedurfde thema’s zoals “ Coming 
Out”, “Overgang”,  “Vrijwilligerswerk” en “Energie”. 

Website en buurtmail  
Op de website en via buurtmail informeert het bestuur van de 
buurtvereniging (met hulp van Webmaster Karlijn 
Broekhuizen) de buurt over allerlei zaken. De site is te 
bereiken via: www.raadsherenbuurt.com 
 

B U U R T N I E U W S

Sociaal jaarverslag 2021 Raadsherenbuurt Paulien Retèl en Sylke Steggerda
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Op een zomerse zaterdag, 18 juni, vierde de buurt het Zomerfeest. Vanaf vier uur konden de kinderen zich vermaken met water,
bellenblaas en glitter tattoos. De volwassen vonden elkaar en kletsten wat bij of maakten kennis. Een uurtje later steeg een
heerlijke geur op en konden er  diverse lekkernijen van de barbecue genuttigd worden.  Dj Oli4 zorgde voor een lekkere
dansbare  achtergrondmuziek.  Het  was  een  zeer  geslaagd  feest.  Diverse  buurtgenoten  hebben  zich  geuit  over  de  goede
organisatie en over de wens dat dit soort gezellige activiteiten vaker plaats mogen vinden. Hieronder een foto-impressie.

B U U R T N I E U W S

Zomerfeest 2022 Marit Timmers
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Het 90-jarig jubileum van de Leidse Hout in 2021 stond centraal in ons programma van activiteiten. Daarnaast gingen al onze
reguliere activiteiten door – voor zover nodig aangepast aan de coronamaatregelen – en hebben we nieuwe opgestart. Dit 
heeft veel positieve publiciteit rond het park opgeleverd. Een van de resultaten hiervan is dat het aantal leden en vrijwilligers 
een flinke groei heeft laten zien.

Jubileum en muziek
Met dank aan vele, gulle sponsoren kon fors worden uitgepakt 
en ruim publiciteit worden gegeven aan de activiteiten rondom
het jubileum. In de nieuwsbrieven werd steeds een stukje 
historie belicht. In het Leids Dagblad verschenen drie 
uitgebreide interviews met verschillende invalshoeken. En in 
de zomer stond een spread in het Leids Nieuwsblad en zijn 
huis-aan-huis folders rondgedeeld.

Op 30 juni en 12 september waren twee grote evenementen 
georganiseerd. De eerste had een formeler karakter en was 
gericht op genodigden. Ondanks strenge coronamaatregelen en
het slechte weer, was het een succes en konden de contacten 
met gemeente en andere voor het park belangrijke partijen 
worden aangehaald. Bij deze gelegenheid werd ook het 
nieuwe boekje ‘Dieren in de Leidse Hout’ gepresenteerd en 
overhandigd aan wethouder Fleur Spijker. Het evenement in 
september was juist gericht op onze leden en de bezoekers van
de Leidse Hout. Samen met andere gebruikers van het park is 
een breed scala aan activiteiten georganiseerd voor jong en 
oud, als deelnemer en als toeschouwer. 

Met een indrukwekkend concert in het Open Lucht Theater 
werd het goed bezochte programma afgesloten. Op beide 
dagen werden in de Waterlelie speciale concerten 
georganiseerd. En uiteraard traden gedurende de 
zomermaanden ook op andere zondagen vele muzikanten op in
een gevarieerd programma. Het goed ingespeelde 
vrijwilligersteam van de Waterlelie wist hierbij soepel in te 
spelen op de onzekerheid en beperkende maatregelen rond 
corona.

Onderhoud van de Leidse Hout
Als gevolg van de coronamaatregelen merken parken een 
toenemend gebruik. Des te belangrijker dat het park goed 
onderhouden wordt, dat er regels zijn en daarop gehandhaafd 
wordt. Er worden zeker stappen gezet, maar het tempo mag 
wat ons betreft hoger en handhaving blijft een zwak punt. Bij 
de jaarlijkse schouw met de operationeel manager van de 
gemeente maken we afspraken over aandachtspunten. Voor 
2021 betrof dat o.a. het herstel van de zonnewijzer op de grote 
speelweide, de fontein bij de De Kosterweg en de povere 
aanblik van de banken en prullenbakken. Begin 2021 is de 

ergste schade aan het fietsdeel van de De Kosterweg hersteld, 
maar hier zou vernieuwing passend zijn. Mooi is dat het 
doorgaande pad langs de Waterlelie en de verbinding met het 
Theehuis vernieuwd zijn. Openstaande punten zijn nog steeds 
het opknappen van de omgeving van het Theehuis en een 
nieuwe opslagruimte ten behoeve van de Waterlelie. 
Handhaving van het beleid rond met name honden en fietsen is
weinig zichtbaar. Wij blijven aandringen op een geïntegreerde 
aanpak van beleid, uitvoering en handhaving.

Onze Groengroep helpt twee keer per maand met allerlei 
klussen waar de gemeente anders niet aan toekomt. Vanwege 
de beperkingen is de groep pas in juni gestart en heeft een 
inhaalslag gemaakt door dubbele diensten te draaien. De 
beperkingen hebben ook aan de basis gestaan van de 
Zwerfafvalgroep. Vrijwilligers lopen zeer regelmatig rond in 
het park, waarbij ze via een groepsapp afspraken maken en 
vondsten melden. Tijdens de jubileummiddag op 12 september
was er een speciale stand rond zwerfafval, deze werd druk 
bezocht. Beide groepen hebben na het jubileum een forse groei
in deelnemers geconstateerd.

Een bijzonder project was het opknappen van het 
transformatorhuisje langs de Oegstgeesterweg. In 2021 is de 
daadwerkelijke verfraaiing door een team jongeren in het 
kader van een leertraject uitgevoerd.

De keet voor opslag van spullen van het Open Lucht Theater 
voldeed steeds minder en in 2021 is herhaald een poging tot 
inbraak gedaan. De inspanningen van het bestuur van het OLT 
hebben uiteindelijk geresulteerd in een vandaalbestendige 
container met meer ruimte. Door begroeiing zal hij steeds 
minder zichtbaar zijn.

Natuurexcursies en Natuurpaden
In de herfst kon onder de bevlogen leiding van Jan 
Hengstmengel van Naturalis de paddenstoelenexcursie 
gehouden worden. In dezelfde periode is met scholieren van 
de Woutertje Pieterse in meerdere groepjes het Herfstpad 
gelopen. In de praktijk van de Leidse Hout zien de kinderen 
wat ze tijdens de les geleerd hebben. Marian Kathmann van 
milieueducatie had dit weer goed voorbereid en de begeleiders
konden dit prima overbrengen. 

B U U R T N I E U W S

Verslag Leidse Hout 2021 Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout (VVLH)
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In het kader van het jubileum hebben we in 2021 een extra evenement georganiseerd voor de Woutertje Pieterse. Jutter Thijs 
wist op inspirerende, muzikale wijze in de klas te vertellen over het gevaar van de ‘plastic soup’ en nam de kinderen daarna 
mee om zwerfafval te rapen in de Leidse Hout. We hopen dat het succes van deze les een vervolg krijgt.

Overige activiteiten
Het bestuur van de Vrienden  is gesprekspartner van de gemeente en andere organisaties. In dat kader hebben we opmerkingen 
en suggesties ingebracht bij de nieuwe bomenverordening en de Omgevingsvisie Leiden 2040. Op onderdelen wordt 
voortgebouwd op bestaande activiteiten. Zo is voor twee organisaties een halve dag georganiseerd waarop ze hielpen met 
klussen in de Leidse Hout, afgewisseld met een excursie langs monumentale punten in het park. Dit was erg leuk en we 
overwegen dit meer aan te bieden. Tijdens de jubileumdag viel ook het Open Monumentenweekend, daar konden we mooi op 
meeliften en we hebben hiervoor ook twee wandelingen verzorgd.

Op initiatief van onze vereniging was een pad vernoemd naar het communistisch raadslid Joannis Knuttel. Hij was de eerste 
die in de Leidse raad had gepleit voor een volkspark. Het straatnaambord was jaren geleden verdwenen en is n.a.v. een van de 
jubileumartikelen in het Leidsch Dagblad teruggebracht. De eerste onthulling van het Johannes Knuttelpad was in 1989 door 
burgemeester Goekoop en de ‘heronthulling’ in 2021 door wethouder Ashley North.

Waarom halen jullie die hulsten weg? Waarom ruimen jullie die afgebroken takken
niet op, dat staat toch slordig? Waarom blijft die omgevallen boom liggen? Als we
met de Groengroep in de Leidse Hout aan het werk zijn, krijgen we vaak dit soort
vragen van bezoekers. Het antwoord is: biodiversiteit. Hoe meer ruigte en verval, hoe
gevarieerder de natuur. Anders geformuleerd: hoe natuurlijker de inrichting (lees:
onopgeruimd) des te groter de ecologische waarde. Dood hout heeft een onschatbare
waarde voor allerhande (insecten)leven. Dat geldt zelfs voor een stadspark. Ik hoef
hier niet uit te leggen hoe belangrijk biodiversiteit is voor onze eigen kwaliteit van
leven (lucht, water, voedsel). 

Tijdens de koffiepauze van de werkochtenden heb ik veel geleerd van begeleider
Johan Kieft over ecologische samenhang. In de ecologie van een terrein zijn de
dieren- en plantenwereld immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Planten zijn
voedsel voor dieren en dieren schuilen en nestelen in planten. Kortom: dieren leven
van planten. Zo bepalen planten, boven- en ondergronds, welke dieren er voorkomen,
waar een egel kan schuilen, een vlinder zich kan verpoppen of een bij kan nestelen.
Meer afwisseling van schaduw en zonlicht in het bos geeft meer variatie in de
vegetatie en, dus ook, insecten. Tijdens excursies over paddenstoelen, stinsen en
bomen wordt ecologische samenhang benadrukt: deze paddenstoel zie je vooral bij
die bomen; deze stinzenplant trekt die insecten aan. 

20 soorten slakken
Maar hoe meet je biodiversiteit? Wouter Moerland, 
stadsecoloog, schrijft in de inleiding van het boekje Dieren in 
de Leidse Hout: ‘De natuurontwikkeling van de Leidse Hout 
wordt op de voet gevolgd door de gemeente. Met behulp van 
het Stadsnatuurmeetnet wordt (in de hele stad) bijgehouden 
welke soorten er leven en hoe deze zich ontwikkelen. Dat 
werkt als volgt. Op vaste locaties tellen biologen vogels, 
vleermuizen, libellen, dagvlinders en planten. De kennis die 
dat oplevert zegt iets over de staat van de natuur. We weten 
van de vijf soortgroepen die we meten hoe deze zich 
gemeentelijk ontwikkelen.’ In de Leidse Hout wordt heel wat 
uurtjes geteld. Er is een vleermuisroute - Van Waverenpad- 
met 10 telpunten (zeven soorten, waaronder de zeldzame rosse
vleermuis). Er loopt een libellenroute (26 soorten!) rondom de 

Plasvijver en de slootjes van de 
Van Slingelandtlaan. Verder 
worden op twee telpunten vogels 
geteld. Vogels zijn een goede 
graadmeter van de natuurlijke 
waarde van een park; 30 soorten 
vogels broeden met enige 
regelmaat in de Leidse Hout. Op 
vijf vaste plaatsen worden 

bosplanten geteld, op twee andere de oever- en waterplanten. 

In het databestand van EIS Kenniscentrum Insecten staan circa
100 verschillende soorten zweefvliegen uit de Leidse Hout 
genoteerd. Twee jaar geleden heeft de Nederlandse 
Malacologische Vereniging 20 soorten slakken geteld, de 
meeste onder vermolmd hout.  
Wouter Moerland: ‘Met de kennis bekijken we of we met 
beleid extra acties moeten ondernemen, of waar we juist 
doelen mee behaald hebben. Hierop wordt het beheer van het 
park afgestemd met als doel de diversiteit van planten en 
dieren gericht te kunnen vergroten. Zo heeft het dunnings-
beheer over het algemeen geleid tot een diversere en 
aantrekkelijke flora.’ 

Ze duikt met snorkel en al in de vijver 
Ik noem een paar voorbeelden van ecologische samenhang en 
beheer in de Leidse Hout. Extensief (één of twee keer per jaar)
maaien in het Bospark van de open stukken aan weerszijden 
van het wandelpad, zorgt voor meer inheemse bloemen en 
daardoor meer soorten bijen en dagvlinders. Bovendien is het 
een prachtig gezicht als alles bloeit! Wie al lang in de Leidse 
Hout komt, heeft zelf kunnen constateren dat grote velden 
bosanemonen zijn teruggekeerd op percelen waar door de 
Groengroep woekerende hulsten en zaailingen zijn 
weggehaald en verwerkt in houtrillen, waar weer kleine 
zoogdieren en insecten van profiteren. 

B U U R T N I E U W S

Meten en weten in de Leidse Hout Lieke van Boven, VVLH
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Aaf Verkade, adviseur stadsgrachten, die regelmatig onderzoek doet naar de 
waterkwaliteit in de Leidse Hout, schrijft in haar laatste rapport: ‘In de Grote
Vijver groeit hoornblad (onder water), zeer geliefd bij zwanen. Als er een 
nest zwanen uitkomt, is dat heel goed voor de waterkwaliteit.’ Inmiddels 
heeft Aaf (ze duikt met snorkel en al in de vijver) zeven soorten vissen 
gedetecteerd, waaronder forse exemplaren, en helaas één soort kreeft. 
Amfibieën (vijf soorten!) gedijen bij natuurlijke oevers, zoals van de grote 
vijver (en ook steeds meer toegepast in de slootjes). Aaf Verkade: ‘Glooiende
oevers, met riet en moerasplanten zorgen voor een beschutte overgangszone 
waar allerlei dieren het water in en uit kunnen. Alleen de Amerikaanse 
rivierkreeft, de angst van elke waterbeheerder, houdt er niet van, dus dat is 
mooi meegenomen.’ 

Ten slotte: de koolmezen. Twee jaar geleden zijn door de Groengroep, ter 
bestrijding van de eikenprocessierups, meer dan 70 nestkastjes opgehangen 

op strategische plekken. Nauwkeurig wordt in een logboek het aantal jonge meesjes bijgehouden. Ze worden zelfs geringd, 
daardoor kan bijgehouden worden hoe de verspreiding in Nederland is. De eikenprocessierups lijkt verdwenen uit de Leidse 
Hout. Causaal verband of toeval? Dat is nog niet wetenschappelijk vastgesteld. Maar leuk zijn al die meesjes wel!  

Bronnen: Dieren in de Leidse Hout, uitgave Vrienden van de Leidse Hout (gratis voor leden!) 
www.natuur.leiden.nl/natuurmeetnet  www.onderwaterinleiden.nl   www.vriendenvandeleidsehout.nl

Tegen het einde van de vorige eeuw maakten de inwoners van 
Leiden Zeezijde zich zorgen over het niveau van de faciliteiten
- of liever het ontbreken hieraan - in ons stukje Leiden. Er 
gingen zelfs stemmen op dat dit deel van Leiden maar terug 
moest gaan naar Oegstgeest. De gemeente reageerde op de 
zorgen met een nota, waarin vooral het gebrek aan medische 
zorg naar voren kwam. De wijken wilden wel aan de slag met 
de conclusies van deze nota en de werkgroep 
Gezondheidszorg werd geformeerd.

Uit de gesprekken tussen wijkbewoners kwam naar voren dat 
er niet alleen te weinig faciliteiten in de drie wijken waren, 
maar dat verjonging van de bevolking van de wijken wenselijk
zou gaan worden. Er werd geopperd dat, om de doorstroming 
van jonge gezinnen naar deze wijken mogelijk te maken, er 
seniorenappartementen gebouwd zouden moeten worden voor 
de zittende bewoners. Voor de binnenkomende jonge gezinnen
zouden dan ook de nieuwe zo gewenste faciliteiten 
aantrekkelijk zijn. In die tijd had de gemeente Leiden het 
terrein en gebouw op Nieuweroord inmiddels bestemd voor de
opvang van asielzoekers. In gesprekken die de werkgroep met 
de gemeente en de politiek voerde werd overeengekomen dat 
wanneer het contract met het COA afgelopen zou zijn, er op 
die plaats woningbouw zou moeten komen die de 
doorstroming in de wijken op gang zou brengen. Dit 
resulteerde in het opnemen van de locatie Nieuweroord als een
gewenste seniorenlocatie in de woonvisie van de gemeente 
Leiden. De Werkgroep Gezondheidszorg werd steeds meer een
Werkgroep Wonen.

En in de loop van de tijd werd de Werkgroep Wonen de 
Werkgroep Nieuweroord. Als doelen werden geformuleerd:
1. Behoud van het Bos van Bosman als bos, inclusief de flora 
en fauna, in de oorspronkelijke vorm.
2.  Bouwen voor de doorstroming in de wijken. Dus 
appartementen bouwen voor senioren, die daardoor een ruim 
huis in de wijken verruilen voor een comfortabel appartement 

op de locatie Nieuweroord.

Tegen de tijd dat het contract met het COA afliep kwam de 
gemeente Leiden met allerlei plannen en ideeën voor het 
terrein van Nieuweroord en het Bos van Bosman. De 
werkgroep Nieuweroord heeft zich toen met steun van de 
wijkbesturen hard gemaakt voor de bovenstaande twee doelen.
Er moest hard gewerkt worden: gesprekken met de gemeente, 
WOB-verzoeken en het controleren van de financiële 
gegoedheid van gegadigden die zich meldden om een 
bouwplan te ontwikkelen. En vooral de koers houden op de 
twee doelen.

De leden van de werkgroep kwamen uit de drie wijken van 
Leiden Zeezijde. Zij rapporteerden aan hun 
ledenvergaderingen en overlegden met hun besturen. Dat 
leidde ertoe dat de Werkgroep Nieuweroord tijdens de ALV’s 
van de wijken het mandaat kreeg om namens de wijken over 
de door hen geformuleerde twee doelen met de gemeente te 
onderhandelen. Dit onderhandelen ging niet zonder slag of 
stoot... De leden hadden elk hun specialiteit: ruimtelijke 
ordening, juridisch inzicht, financiering en accountancy, 
bouwkundige expertise en politieke lobby. De samenwerking 
was buitengewoon goed en de vergaderingen waren heel 
plezierig. Door de expertise en de doelmatige samenwerking 
werd er veel bereikt. Slechte ideeën konden worden 
afgeschoten en uiteindelijk staat er nu een mooi gebouw in het
voor iedereen toegankelijke en goed bewaard gebleven bos. 
Wel is het teleurstellend dat uiteindelijk de prijs van de 
appartementen voor veel van onze buurtbewoners 
onbereikbaar bleek te zijn. De zo gewenste doorstroming heeft
niet echt plaatsgevonden. Maar van de flora en fauna van het 
Bos van Bosman kunnen we nog allemaal genieten.

N.B. De Werkgroep Nieuweroord is inmiddels opgeheven en 
verdwijnt daarom ook uit de minibuurtgids, de redactie.

B U U R T N I E U W S

Uit de minibuurtgids: Werkgroep Nieuweroord Marijke van Dobben de Bruijn, Voorzitter
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Twee dagen na de eindexamens spreek ik met twee VWO-leerlingen uit de buurt over het profielwerkstuk dat zij gemaakt 
hebben. Ik ben onder de indruk van hun expertise over designer drugs en het bouwen van een kunsthart. Ze vertellen over het 
maakproces en geven tips aan toekomstige profielwerkstukmakers. En passant ontdek ik ook waar alle Leidse scholieren na 
hun eindexamen op vakantie gaan.

Danne van Dockum (18) woont in de Fagelstraat en zit op het
Rijnlands Lyceum in 6 gymnasium. Ze volgt tweetalig 
onderwijs, dat grotendeels in het Engels wordt gegeven. Haar 
eindexamen is goed gegaan, alleen is het nog afwachten of ze 
wiskunde goed genoeg gemaakt heeft. 

Waar gaat je profielwerkstuk over?
“Het gaat over Nieuwe Psychoactieve Stoffen, dat betekent: 
designer drugs. Het zijn stoffen die andere stoffen (drugs) 
nabootsen, waardoor ze legaal zijn en dus verkocht mogen 
worden. De overheid is bezig met de parapluwet, om hele 
stoffengroep te kunnen verbieden. Nu moet je nog de hele 
structuurformule opgeven om een drug te verbieden. Het is 
heel makkelijk om designerdrugs te kopen, er zijn honderden 
websites in Nederland die ze verkopen.”

Hoe ben je op dit onderwerp gekomen? 
“Het vriendinnetje met wie ik het PWS heb gemaakt had een 
documentaire gezien over designerdrugs. Over hoe mensen 
eraan verslaafd raken en willen afkicken. En dat je er 
makkelijk aan kunt komen en dat ze heel goedkoop zijn. Ik 
dacht: dat is interessant, dus toen hebben we besloten dit 
onderwerp te kiezen. Dat was vorig jaar, in de vijfde.” 

Hoe hebben jullie het aangepakt?
“We hebben eerst online informatie gezocht, maar met die 
artikelen  kwamen we niet heel ver. We wisten toen wel wat 
het was en dat je het makkelijk kunt kopen, maar we hadden 
geen concrete data. Wij maakten ons PWS voor het vak 
economie, dus we wilden onderzoeken hoe de markt voor die 
drugs tot stand komt. Van het Trimbos instituut kregen we een 
jaarrapportage met statistieken. En de vrouw die die 
rapportage gemaakt heeft hebben we geïnterviewd. Zij wist 
veel over de internationale markt. Ons PWS moest namelijk 
ook een internationaal aspect hebben, omdat wij TTO doen. 
Vervolgens probeerden we een soort verhaal te breien van 
alles wat we hadden gevonden.

Twee dagen voor het inleveren hebben we onze research 
question omgegooid, waardoor de hele indeling werkstuk 
veranderd moest worden. Dus een tip voor andere mensen is: 
zorg dat je op tijd begint. Bij ons ging het een beetje chaotisch 
met een beetje uitstelgedrag. Mijn vriendin is blijven zitten, en
zit nu een jaar onder mij. Daardoor kreeg zij de stress minder 
mee. De stress om het op tijd in te leveren kwam vooral van 
mijn kant. Maar uiteindelijk is het allemaal gelukt.”

Hoe vond je het om te doen?
“Het begin was lastig. Je hebt niks, maar ergens moet je 
beginnen. En ik vond het schrijven lastig, we moesten het in 
het Engels doen. Het was niet makkelijk om het goed te 
verwoorden en er een goed verhaal van te maken. Wel vond ik 
het heel leuk om data op te zoeken en ik vond het interview 
heel interessant. Dus nog een tip: doe iets wat je interessant 
vindt. Onze begeleider vond het ook zo leuk, die had hier nog 
nooit over gehoord.”

Wat zijn jullie resultaten?
“Onze onderzoeksvraag was hoe de markt verschuift. Als er 
een drug verboden wordt, verschuift de markt gelijk naar een 
andere drug die net iets anders is, maar wel legaal. Soms 
blijven veel  mensen toch de illegale drug nog gebruiken. Het 
kan zijn dat die net een ander effect geeft waar mensen 
verslaafd aan zijn. Bij andere drugs verschuift de markt wel 
heel goed naar de dochter-drug, dat substituut is dus een betere
vervanger.” 

Wat heb je ervan geleerd?
“Ik heb er heel veel van geleerd. Allereerst over het onderwerp
zelf. Het was een nieuwe wereld voor mij. Maar ook hoe je 
goed een werkstuk moet opbouwen. Hoe je moet beginnen en 
wat een goede volgorde is.” 

Wat vond je er leuk aan?
“We moesten ook een presentatie geven. Het maken daarvan 
vond ik minder, want ik was heel zenuwachtig. Maar alle 
ouders vonden het heel interessant. Ze stelden ons er allerlei 
vragen over. Het was leuk dat wij een onderwerp hadden waar 
mensen niets van wisten. Een paar groepjes hadden hetzelfde 
onderwerp (bitcoin), maar wij hadden iets heel anders.” 

Welk cijfer heb je gekregen en ben je er tevreden mee?
“Een 8,3 en daar ben ik zeker tevreden mee. Vooral omdat we 
ons werkstuk twee dagen van te voren helemaal hebben 
omgegooid. Dat heeft heel goed uitgepakt.”

Wat ga je nu doen?
“Ik neem een tussenjaar. Ik ga eerst werken en wil dan in mijn 
eentje gaan reizen. Het jaar hierna hoop ik geneeskunde te 
gaan studeren. Dus ik wil ook nog ergens stage gaan lopen dit 
jaar, misschien een onderzoeksstage in een lab. Maar eerst ga 
ik naar Albufeira. We gaan met twaalf meiden, dat is een fijne 
no-drama groep. Lekker met een zwembadje, vlakbij de strip.”

T H E M A  –  W E T E N S C H A P

Danne en Eefje vertellen over hun profielwerkstuk Martine Voskuil
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Eefje Philips (18) woont in de Johan de Wittstraat. Ze zit in 
6VWO op het Bonaventuracollege. Haar eindexamen is goed 
gegaan zegt ze, ook al had ze een zwaar profiel (Natuur en 
Techniek).

Waar gaat je profielwerkstuk over?
“Wij hebben een magnetisch kunsthart gemaakt.”

Hoe ben je op dit onderwerp gekomen? 
“Bij mij op school krijg je een vak toegewezen waar je je 
profielwerkstuk voor moet maken. Voor ons was dat 
Natuurkunde. Wij wilden het vak biologie, maar dat hebben we 
niet gekregen, dat is een heel populair vak. Ons PWS gaat over 
een kunsthart, dat is toch een beetje biologie. We moesten 
onderwerpen zoeken op sites en wij vonden een PWS uit 2004 
over een kunsthart. Dat hebben wij nagemaakt en verbeterd, met 
de technologie die nu beschikbaar is. Over dit onderwerp was 
onze begeleider het meest enthousiast. Achteraf was het echt 
prima.”

Met hoeveel mensen heb je het PWS gemaakt?
“Onze school pakt de profielwerkstukken anders aan dan andere 
scholen. Wij doen het in groepjes van drie tot vier mensen, dat 
komt door het beperkt aantal begeleiders. Aan de ene kant is dat 
een voordeel, want het is hierdoor minder werk. Aan de andere 
kant is de helft van ons groepje van vier blijven zitten. Dat was 
ingewikkeld, want zij waren met hele ander dingen bezig. Het 
initiatief kwam meer van onze kant, van de zesdeklassers. Daarbij
moesten wij iets maken, dus we moesten met elkaar bezig zijn. 
Het was lastig om momenten te vinden wanneer iedereen kon. 
Gelukkig mocht het ook wel onder schooltijd.”

Hoe hebben jullie het aangepakt?
“Ons idee was om het kunsthart van het oude PWS eerst na te 
maken en er dan zelf een te maken die beter was. Maar dat is 
anders gelopen, omdat veel materialen niet goed aangegeven 
waren. Uiteindelijk hebben we één ontwerp gemaakt. Als iets niet 
werkte, deden we aanpassingen. Het ritme van het hart hebben we
nagemaakt via codering. Dat gaat in deze tijd veel makkelijker 
met een programma van school. Wij hebben een zweetsensor aan 
het kunsthart toegevoegd. Bij zweten gaat het hart sneller 
kloppen. De code hebben we op een computer gemaakt en 
vervolgens aangesloten op een Arduino. Het klinkt ingewikkelder 
dan het is.”

Hoe vond je het om te doen?
“Ik vond het lastig, je wordt echt in het diepe gegooid. Iets maken
is heel anders dan literatuuronderzoek. We kwamen langzaam op 
gang. En toen we aan de slag gingen, ging er van alles fout. Dan 
moesten we weer iets nieuws verzinnen. Er was een vrijdag dat 
we dachten dat we vijf  stappen vooruit hadden gezet, maar het 
bleken tien stappen achteruit. Gelukkig zijn we op tijd begonnen, 
want we wilden iets goeds neerzetten. Het was ingewikkeld, dus 
we moesten er heel veel tijd instoppen. 6VWO is niet moeilijker 
dan de vijfde, maar er komt wel veel bij kijken. Het PWS en ook 
je studiekeuze kost veel tijd. Dat had ik echt onderschat.”

Waren er nog meer dingen die je lastig vond?
“Dat je er in het begin nog niets van afweet. En ook wel de 
samenwerking. En toen we het kunsthart uiteindelijk gemaakt 
hadden, moesten we in woorden uitleggen wat we gedaan hadden.
Als je vader of moeder het leest, moeten ze het snappen. Dat was 
best lastig, want zelf was ik er al lang mee bezig.”

Wat vond je er leuk aan?
“Toch het ermee bezig zijn. Aan het begin weet je niet hoe je het 
moet aanpakken. Deze buis moet een ader voorstellen en het 

bloed mag maar één kant op lopen. Daar zijn we lang mee bezig 
geweest. We hebben kleppen gemaakt, verschillende dingen 
geprobeerd. Op een gegeven moment weet je wat je aan het doen 
bent. Zeker als het werkt, denk je: ‘Yes, een mini overwinning!’”

Wat heb je ervan geleerd?
“Doordat er veel fout ging, heb ik leren omgaan met 
teleurstelling. Je moet gewoon naar nieuwe oplossingen zoeken. 
En ik heb leren samenwerken, communiceren is belangrijk. Het 
moet wel leuk blijven. We hebben het gelukkig goed afgesloten 
met elkaar.“

Wat zijn jullie resultaten?
“Hij werkte, dat was superfijn. En we hebben het kunsthart uit 
2004 verbeterd. Bij ons kunsthart ging er meer water (dat staat 
voor bloed) doorheen dan bij hun in dezelfde hoeveelheid tijd, in 
dat opzicht is het verbeterd. Onze toepassing met de zweetsensor 
maakt dat het hartritme zich kan aanpassen. En wij hebben een 
aantal aanbevelingen uit het oude PWS opgevolgd. We hebben 
een ander soort magneet gebruikt en een ballon in plaats van 
rubber.”

Hoe ging het presenteren?
“Dat moest online. Alle familie zag het via de computer, dat was 
een beetje jammer, maar ook minder spannend. En wij hadden 
een PowerPoint, maar achteraf bleek dat ze die helemaal niet 
konden zien. We hebben het verhaal simpel gehouden, ze moesten
het kunnen snappen. Dat is wel gelukt.”

Wat voor feedback en cijfer heb je gekregen?
“Wij mochten niet een conceptversie inleveren. We kregen 
feedback over de validiteit, we hadden niet opgeschreven hoe we 
iets gemeten hadden. Dat hadden we makkelijk kunnen 
aanpassen. Maar we hebben een 9,2 gehaald.“

Wat ga je nu doen?
“Ik heb een N&T-profiel gekozen, omdat ik geneeskunde cool 
vond. Toch was ik er niet enthousiast genoeg over. Toen dacht ik 
dat ik naar de TU Delft wilde, maar ik realiseerde me: ik wil 
helemaal niet technische natuurkunde doen. Ik heb hulp gehad 
van een studiecoach. Uit de testjes kwam dat ik me op meer 
maatschappelijke studies moest richten, toen ben ik daarnaar gaan
kijken. Ik wilde psychologie studeren, maar ik ben uitgeloot. En 
nu wordt het Pedagogiek, dat vind ik net zo leuk. Dus ik ga niks 
met mijn profiel doen, haha. Ik had net zo goed Wiskunde A 
kunnen kiezen.” 

Eerst vertrekt Eefje naar Albufeira, met vier meiden. “Een klein 
clubje, maar ik denk dat we daar zo’n beetje de hele school zien. 
Alle eindexamenleerlingen uit Leiden gaan naar Albufeira."

Naschrift: Danne en Eefje zijn allebei geslaagd!

T H E M A  –  W E T E N S C H A P
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De betekenis van wetenschap is volgens Van Dale: 
het weten; kennis, het geheel van kennis en de manieren om die te verwerven.

In Wikipedia is de omschrijving van wetenschap: systematisch verkregen,
geordende en controleerbare menselijke kennis, het bijbehorende proces van
kennisverwerving en de gemeenschap waarin deze kennis wordt verzameld. 
Deze gemeenschap heeft haar eigen wetenschappelijke methodes afgesproken 
om tot hypotheses, wetmatigheden, theorieën en systemen te komen.

Het woord ‘wetenschapper’ is pas halverwege de 19de eeuw 
bedacht door William Whewell uit Engeland.

Men noemt nu Thales van Milete en Pythagoras als de eerste wetenschappers 
(7e eeuw voor Christus).

Er wordt gesproken van een wetenschappelijke revolutie in de 16e en 17e eeuw, de tijd waarin de
wetenschap zich tot moderne wetenschap ontwikkelde.

Leiden is dit jaar de gaststad voor ESOF, the Euro Science Open Forum, dat sinds 
2004 tweejaarlijks wordt gehouden. Een forum waarbij interdisciplinaire 
ontmoetingen voor wetenschap en innovatie plaatsvinden, waarbij het publiek 
betrokken wordt.

De Nobelprijs is de meest prestigieuze prijs voor wetenschappers op
het  gebied  van  natuurkunde,  scheikunde,  geneeskunde.  Ook  in  de
gebieden literatuur en vrede wordt de prijs vergeven. De Nobelprijs werd
ingesteld in 1895 middels het testament van Alfred Nobel, die op deze
manier zijn geld verdeelde. In 1901 werd de eerste Nobelprijs uitgereikt
aan  Wilhelm Röntgen.  Wel  20  Nederlanders  ontvingen  tot  nu  toe  de
Nobelprijs, waaronder ook een aantal Leidenaren.

In januari jl. overleed Gert-Jan Cornel. In het In Memoriam kon u lezen dat hij zijn lichaam beschikbaar heeft gesteld aan de 
wetenschap. Wat houdt dit eigenlijk in?

Mensen die hiervoor kiezen doneren na hun overlijden hun lichaam zodat het gebruikt kan worden ter verbetering van de 
geneeskunde en medische wetenschap. De lichamen worden gebruikt voor 3D anatomisch onderwijs, om chirurgische 
vaardigheden op te oefenen en om nieuwe operatietechnieken op te toetsen. Het lichaam wordt hiervoor geconserveerd en dit 
moet binnen 24 uur na overlijden gebeuren. Als het langer duurt gaan bepaalde organen over tot ontbinding en dat verstoort het
natuurlijke beeld van het lichaam. Na de preparatie kan het lichaam vrijwel onbeperkt bewaard blijven. Landelijk schenken 
zo'n 1500 mensen per jaar hun lichaam voor dit anatomische onderwijs. Hiervan komt ongeveer 10% in Leiden terecht.

Gedenkplek in Leiden
Op begraafplaats Groenesteeg in Leiden is in 2018 op 
initiatief van het LUMC een monument onthuld ter 
nagedachtenis aan alle mensen die hun lichaam hebben 
afgestaan. Dit biedt ook een plek voor de nabestaanden om 
de overledene te herdenken. Want als een lichaam ter 
beschikking is gesteld is er maar kort gelegenheid om 
afscheid te nemen en is er geen sprake van een begrafenis of
crematie. Op de foto ziet u de tekst bij het monument, het 
eigenlijke monument is een in brons gegoten ontwortelde 
es.

Lichaam geschonken aan de wetenschap Nicole van der Linden

T H E M A  –  W E T E N S C H A P

Wetenschapsweetjes! Kiki Breet
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Aangezien ik op school grote moeite had om de vlotte uitleg van mijn docenten wis- en natuurkunde te verstaan (‘Het is 
allemaal kinderlijk eenvoudig, dus wie het niet begrijpt…’), werd ik met zachte hand de alfakant op gemanoeuvreerd. Met 
tegenzin nam ik afscheid van de leuke proefjes en foefjes, maar ook van die lastige formules, die ik slechts begreep na ze met 
veel moeite in eenvoudig Nederlands te hebben vertaald. Al snel voelde ik me thuis in een bijzonder clubje dat zich niet 
bekreunde om ongenaakbare abstracties, maar dat prachtige verhalen uit een ver verleden mocht ontcijferen. Wij alfa’s 
hielden ons bezig met de mooiste uitvinding van de menselijke geest, de taal, en hadden weinig last van de schampere 
opmerkingen van exacte leeftijdgenoten over ons halfzachte vakkenpakket.

Later maakte ik kennis met het boek van C.P. Snow, die al in 1959 met zijn boek The Two Cultures and the Scientific 
Revolution had betoogd dat het intellectuele leven uiteenviel in twee bijkans vijandige culturen, die van de alfa’s de bèta’s, en 
dat zoiets niet bepaald bevorderlijk was voor de vooruitgang en het oplossen van wereldproblemen. Hij legde de schuld 
voornamelijk bij de alfa’s. Waarschijnlijk waren dat wappies avant la lettre. 

Rijksmuseum Boerhaave
Toen ik met pensioen ging, leek het een goed idee om de
gapende lacunes in mijn algemene ontwikkeling te dichten en
me op het exacte terrein te begeven. De gemakkelijkste manier
daarbij leek me: te beginnen met de geschiedenis. Ik meldde me
aan als vrijwilliger bij Rijksmuseum Boerhaave. Er ging een
wereld voor me open. Ik ontdekte allereerst dat de geschiedenis
van de wetenschap in Nederland overloopt van de boeiendste
verhalen. Die verhalen zijn in het museum verbonden aan
prachtige, antieke wetenschappelijke instrumenten: het
kwadrant van Willibrord Snellius, waarmee hij de omtrek van de
aarde berekende; de Leidse Sphaera, een prachtig groot model
van ons zonnestelsel; geografische kaarten van Johannes Blau
en de anatomische atlassen van Galenus, Andreas Vesalius en
Bernard Albinus, om maar wat te noemen. 

Antoni’s eigen bloed, zweet en tranen
Smeuïge verhalen omringen de microscoop van Antoni van
Leeuwenhoek, een leek in de wetenschap die de eencellige
wereld blootlegde, onder meer door zijn eigen bloed, zweet, tranen, tandplak en tenenkaas te bestuderen en daar plastisch over 
rapporteerde aan de Royal Society in Londen. Zelfs zijn eigen zaadcellen werden zijn studieobject, maar wel ‘alleen verkregen 
met wat door ordentelijk geslachtsverkeer met zijn eigen vrouw vrijwel onmiddellijk na de daad was verzameld, zodat hij 
zichzelf niet zondig had hoeven te ontheiligen’.

Christiaan Huygens, nog zo’n geniale figuur. Deze zoon van de ook niet bepaald
domme Constantijn was een veelzijdig genie, gezegend met artistieke aanleg en

zowel een talen- als een wiskundeknobbel, de man die de ring van Saturnus
ontdekte, het slingeruurwerk uitvond en de golftheorie bedacht. Zowel hij als Van

Leeuwenhoek werden aangenomen als fellow van de Royal Society for the
Improvement of Natural Knowledge, een eer die vergelijkbaar is met het winnen van

de Nobelprijs in onze tijd. Bovendien voldeed Huygens aan het verzoek van
Lodewijk XIV om de Académie Royal des Sciences op te richten en te gaan

besturen. 

Microscoop, telescoop (waarschijnlijk een Zeeuwse uitvinding, verbeterd door
Galilei) en slingeruurwerk zijn allemaal te bewonderen in een zaal die gewijd is aan
de zeventiende eeuw. De overige zalen illustreren de wetenschapsgeschiedenis met

de elektriseermachine, de Encyclopedie van Diderot en d’Alembert (alle 28 delen
dankzij een technische kunstgreep eindeloos te raadplegen), een molen, een

stoommachine en nog veel meer. Een prominent onderdeel is gewijd aan de meer dan
twintig Nederlandse Nobelprijswinnaars en zelfs het voornaamste onderdeel van de

heliumliquefactor staat er te bewonderen, waarin Heike Kamerlingh Onnes een
temperatuur wist te bereiken van 269 graden onder nul.

Nooit geweten dat er zo veel boeiende verhalen te vertellen zijn over de wetenschap
in ons landje. Jammer dat ik daar op de middelbare school nooit over heb gehoord.

Fijn dat Leiden zo’n mooi wetenschapsmuseum heeft en dat er in de weekeinden om
12.00 uur en 13.50 uur gratis rondleidingen zijn. Wel even uw museumjaarkaart

meenemen.

T H E M A  –  W E T E N S C H A P

Verhalen voor alfa's en bèta's Gerard Schelvis
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Met Wetenschap als het thema van deze Raadsheer en het principe dat de artikelen liefst iets te maken moeten hebben met de 
buurt., kwam ik erachter dat Johan de Witt de basis heeft gelegd voor de verzekeringswiskunde. U weet wel, de wetenschap die
erop gericht is om te bepalen hoeveel premie u moet betalen om u te kunnen verzekeren. Na een controle of deze Johan de Witt 
wel echt de 'onze' is (check https://online.leiden.nl/straatnaam/) kan ik aan de slag gaan. Puttend uit diverse bronnen die zijn 
geraadpleegd om alles over Johan de Witt te vinden, kan ik voor jullie, lezers, een en ander uiteen zetten.

Raadsheer en briljant wiskundige
Johan de Witt was 
afkomstig uit een 
Dordtse familie van 
regenten. Dit verschafte
hem de mogelijkheid 
om naar de Latijnse 
school te gaan en 
diverse privélessen naar
interesse te nemen. Het 
was al vroeg duidelijk 
dat hij en zijn broer 
rechten zouden gaan 
studeren aan de 
universiteit, maar een 
van de andere interesses
van Johan betrof de 
destijds nieuwe 

wiskunde van Descartes. Op de universiteit te Leiden had 
Johan geluk, want hier werd de nieuwe wiskunde van 
Descartes als eerste gedoceerd. Johan nam privéles en begon 
al snel eigen inzichten te ontwikkelen. Zijn docent, de heer 
Van Schootten, stimuleerde Johan in zijn verkenningen van de 
nieuwe meetkunde. Van zijn vader, die een houthandel had en 
tevens dijkgraaf en ontvanger van de gemene middelen 
(belastinginner) was, heeft Johan het inzicht in handel en 
omgaan met financiële en administratieve handelingen met de 
paplepel ingegoten gekregen. Vader combineerde dat met orde,
rust, discipline, stoïcijnse levensfilosofie en godsvrees. De 
stoïcijn geloofde in de maakbaarheid van zichzelf en anderen 
met behulp van vroomheid en wilskracht.

Met afstuderen aan de universiteit had Johan het recht 
verworven om te regeren. Na het afstuderen keerde Johan 
terug naar Dordrecht. Omdat Dordrecht Hollands eerste stad 
was, was burgerschap van Dordrecht voordelig. Er was altijd 
één Dordtenaar in het hof van Holland terwijl veel steden 
jarenlang op hun beurt wachtten. Vanaf 1653 werd Johan 
raadspensionaris van de Staten van Holland. Hiermee was hij 
in de 17e-eeuwse Nederlandse politiek een zeer machtig man. 
Johan de Witt stelde onder andere de staatsfinanciën op orde 
en creëerde een sterke vloot. De Witt was naast Raadsheer ook
een briljant wiskundige. In 1659 schreef hij ‘Elementa 
Curvarum Linearum, Grondbeginselen van de Kromme 
Lijnen’ (elipsen, parabolen en hyperbolen) als bijlage bij een 
vertaling van René Descartes' ‘La Géométrie’. In 1671 
verscheen zijn ‘Waardije van Lyf-renten naer Proportie van 
Los-renten’. Dit laatste werk is één van de eerste boeken 
waarin statistiek en kansrekening worden toegepast. Het 
combineert wiskundige berekeningen, inzicht in risico’s (en de
bepaling van kansen dat die zich voordoen) en handelsmatig 
financiële inzichten. De Witt rekende met leeftijdsafhankelijke
levensverwachtingen, afgeleid uit de sterftegegevens van de 
registers van lijfrenteniers van de Staten, in combinatie met 
intrest. Daarmee bereikte hij zijn doel: de bepaling van de 
waarde van een lijfrente op een menselijk leven.

In zijn boek vergeleek De Witt lijfrenten met losrenten. Bij een
losrente leende de overheid een bedrag van een individu en 
betaalde vervolgens jaarlijks een rentepercentage plus een deel
van de hoofdsom als aflossing, totdat het gehele bedrag was 
afgelost. De systematiek van De Witt was het begin van de 
nieuwe wetenschap der levensverzekering. Zijn werk over 
lijfrenten rekent men tegenwoordig tot de 
verzekeringswiskunde, een bloeiend specialisme. Heden ten 
dage wordt verzekeringswiskunde gezien als het bepalen hoe 
de door de verzekerden te storten premies berekend moeten 
worden. Dit dient zo berekend te worden dat deze gelden 
gezamenlijk bij vruchtdragend beheer, op grond van statisch 
vastliggende ervaring (bijvoorbeeld op basis van 
sterftecijfers), juist voldoende zijn voor het doel waartoe de 
verzekering wordt afgesloten. Vervolgens dient ook 
vastgesteld te worden over welke middelen de verzekeraar op 
welk tijdstip moet beschikken.

Verzekeringswiskunde in de tegenwoordige tijd
Verzekeringswiskunde wordt tegenwoordig actuariële 
wetenschappen genoemd. Deze opleiding kan onder andere 
aan de Universiteit van Amsterdam gevolgd worden. De 
opleiding bestaat uit een stevige wiskundige basis, maar ook 
uit programmeren, zodat berekeningen losgelaten kunnen 
worden op grote hoeveelheden data. Het evalueren en 
doorrekenen van risico’s wordt nog steeds als belangrijk 
onderdeel van de opleiding en het werk gezien. Alles gericht 
op het kunnen vaststellen van de premie van verzekeringen op 
basis van de juiste gronden. 

Naast dat er veel actuarissen werken bij 
verzekeringsmaatschappijen, zijn er ook (onafhankelijke) 
actuarissen die bij verzekeringsmaatschappijen en 
pensioenfondsen een verklaring afgeven over de 
toereikendheid van de voorziening en de financiële positie van
de verzekeraar of het pensioenfonds. Het controleren van een 
instelling en vervolgens het afgeven van een verklaring wordt 
‘certificeren’ genoemd. Met ingang van 1 januari 2006 mogen 
in Nederland alleen actuarissen certificeren die ingeschreven 
staan in het Openbaar Register Certificerende Actuarissen.

U ziet het, het werk van Johan de Witt leeft voort en lijkt niet 
eens zo heel erg veranderd (al zal een hedendaagse actuaris dit
vast niet met mij eens zijn). De volgende keer dat u van 
zorgverzekering switcht of een levensverzekering afsluit of 
aanpast, denk dan vooral nog eens aan de Raadsheer Johan de 
Witt die met zijn interessante wiskundige inzichten heeft 
bijgedragen aan het bepalen van de hoogte van uw premie in 
deze.

Bronnen: https://online.leiden.nl/straatnaam/ Geschiedenis en 
achtergrond leidse straatnamen: Johan de Wittstraat 1625-
1672, staatsman, raadspensionaris Holland) · https://ag-ai.nl/ 
Koninklijk actuarieel genootschap: Over Johan de Witt
Boek ‘De Ware Vrijheid – de levens van Johan en Cornelis de 
Witt’ door Luc Panhuysen · https://www.uva.nl/ Bachelor 
Actuariële Wetenschappen

T H E M A  –  W E T E N S C H A P

De wetenschapper en Raadsheer Johan de Witt Marit Timmers
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Bij een Raadsheer met het thema wetenschap kan onze eigen buurman natuurlijk niet ontbreken. Als u het verhaal leest 
begrijpt u wel waarom. In ieder geval werd ik alvast ontvangen met thee uit een beker met het periodiek systeem erop!

Marc, stel jezelf eens voor
Ik ben Marc Oort en ik woon sinds maart 2016 met Christine en onze twee katten Jack en Storm
in de Van Oldenbarneveltstraat. We woonden daarvoor in Haarlem, maar ik ben geboren in
Leiden en heb de eerste vier jaar van mijn leven op de Sterrewacht gewoond in het huis van mijn
grootvader J.H. Oort, de bekende sterrenkundige. Hier ligt ook de basis voor mijn fascinatie voor
wetenschap. Mijn grootvader was een nerd 2.0 en vertelde altijd honderduit over zijn bezigheden.
Zo kregen alle kleinkinderen op hun achtste verjaardag een boek over sterrenkunde. Ik was
waarschijnlijk de enige die het ook echt gelezen heeft. Ik interesseerde mij ervoor hoe dingen in
elkaar zaten en was altijd aan het puzzelen, rekenen en lezen.

Wat heb je gestudeerd en wat doe je nu?
Het lag voor de hand dat ik sterrenkunde ging studeren, hier in Leiden. Ik ben gepromoveerd op het ontvangen van signalen uit
zwakke melkwegstelsels, zwak omdat ze heel ver weg liggen en vaak zwarte gaten bevatten die minder actief zijn. Hiervoor 
werd gebruik gemaakt van de bekende radiotelescopen in Westerbork. Het actief wetenschapper zijn heb ik daarna eigenlijk 
vaarwel gezegd. Onder andere omdat Christine zwanger werd en ik het niet zag zitten om de hele wereld over te reizen. Bij 
toeval kwam ik toen bij Fokker Ruimtevaart, nu Airbus Defence and Space, terecht en daar is mijn huidige functie system 
architect op het gebied van klimaatonderzoek vanuit de ruimte. Het werken in een team bleek ik leuker te vinden dan de 
diepgang van de kennis en zo werk ik daar nog steeds met veel plezier. Wel volg ik de vakliteratuur nog en misschien ga ik na 
mijn pensionering wel weer college volgen, eens kijken wat er na veertig jaar voor nieuwe inzichten zijn!

Leiden City of Science 2022
Wij bezoeken graag de musea in Leiden, onder andere museum Boerhaave. Er is ook een connectie met het werk want er zijn 
daar modellen en instrumenten te zien die wij mede hebben ontwikkeld. Vroeger draaide ik wel eens mee op open dagen op de 
Sterrewacht, nu ben ik verder niet actief op dit gebied. Alleen puur vanuit interesse. Zo wil ik op een mooie heldere nacht wel 
eens buiten een kijkje nemen. Leiden is daar eigenlijk niet zo geschikt voor. Als we in het familiehuis in Zeeland zijn is daar 
veel meer te zien dan hier. Christine houdt veel van bloemen en planten, we wandelen ook regelmatig in de Leidse Hout, daar 
verwonderen we ons dan weer over de gevolgen van natuurgeweld, iets waar we weinig invloed op hebben. Het ligt een beetje 
aan het thema of we iets ondernemen binnen Leiden City of Science 2022, het moet ons beiden aanspreken.

Doe je ook wel niet-wetenschappelijke dingen?
Natuurlijk! Ik denk dan gelijk aan de omgang met de kleinkinderen. Niet perse op een kinderachtig niveau, maar wel spontaan 
kunnen zijn, een beetje gek doen, lekker zingen en voorlezen. Christine en ik hebben elkaar op een koor leren kennen, ik was 
bas en zij sopraan. Het zingen deden we echt om het gevoel, de expressie. We gaan nog altijd graag naar (klassieke) concerten. 
Ik maak overigens ook graag dingen van lego, toch weer een beetje wetenschappelijk, en stiekem zou ik het wel leuk vinden 
als de kleinkinderen daar straks mee gaan helpen. Cryptogrammen maken doe ik ook graag, komt dat puzzelen weer terug. 
Onze vier kinderen hebben we niet gepusht om de bèta-wetenschap in te gaan. Zo heeft de oudste klassieke talen gestudeerd, 
de tweede wel wiskunde en de derde biofarmacie, de jongste volgt een opleiding in de IT. Ze zijn geen van allen echt 
wetenschapper of docent geworden.

Heb je nog tips voor populair-wetenschappelijke uitstapjes?
Natuurlijk het bezoekerscentrum van de Sterrewacht, dat is zeker in 
combinatie met de Hortus een regelmatig bezoek waard. Bij bijzondere 
gelegenheden is er nog meer te beleven in de Sterrewacht, maar alleen al het 
gebouw en hoe mooi het gerestaureerd is doet ons regelmatig terugkomen. Hoe
bijzonder is het dat het bezoekerscentrum gevestigd is in de ruimte die vroeger 
de kelder van mijn opa's huis was! Een stukje Singelpark lopen en dan 
Museum van Oudheden of de Lakenhal even meepakken doen we ook vaak. 
Makkelijk met een Museumkaart. Christine koopt altijd wel wat in de 
museumwinkel, al is het maar een mooie kaart. Binnen 1km2 is er hier zoveel 
te vinden, in onze beleving veel meer dan in Haarlem! In het Sieboldhuis ben 
ik nog niet eens geweest en Corpus ook niet. Naturalis vinden we wat druk, 
maar is in zijn genre en vooral voor kinderen natuurlijk geweldig.

We wonen hier heel fijn, ik ga op de fiets naar mijn werk met het Bio Science 
Park op steenworp afstand. Ook heb ik nooit spijt gehad van mijn keuze om bij
Fokker te gaan werken en niet verder te gaan als wetenschapper.

 

T H E M A  –  W E T E N S C H A P

Interview met Marc Oort Nicole van der Linden
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Werken is vaak leuk en nuttig, maar kan ook tot klachten leiden. Dat zijn klachten van psychische vermoeidheid door het werk 
als gevolg van langdurige overbelasting of stress. Dergelijke klachten kunnen leiden tot een burn-out, een toestand van 
lichamelijke en geestelijke uitputting. Je voelt je opgebrand. Het percentage werknemers dat in 2021 burn-outklachten 
ervaarde is 17% volgens de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en CBS. Dat zijn er 1,3 miljoen. Van degenen
die verzuimen geeft 34% werkstress als reden. De verzuimkosten door werkstress lopen op tot 3,1 miljard euro per jaar. 
Daarmee is stress op de werkplek beroepsziekte nummer één.

Omgaan met werkstress
Het is al jaren zo dat werkstress beroepsziekte nummer één is 
en dat heeft tot veel cursussen, acties en adviezen geleid. Er is 
zelfs jaarlijks in november een Week van de Werkstress, 
geïnitieerd door het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Het is een grote markt voor adviesbureaus 
en coaches geworden. Wat moet je doen als je last van stress 
hebt? Op tijd naar bed, voldoende bewegen, een cursus time 
management of mindfulness, yoga, er met je leidinggevende 
over durven praten, je eigen taken een beetje aanpassen, 
enzovoort. Al die dingen kunnen zinvol zijn om beter om te 
gaan met de werksituatie die tot stress leidt. Ze zijn zeker 
nuttig als je al overspannen bent. Maar ze bieden geen 
oplossing want de stressrisico’s in de werksituatie worden er 
niet mee aangepakt. Het ministerie, en ook TNO en CBS, 
vragen weliswaar aandacht voor de oorzaken van werkstress 
en burn-outklachten, maar de meeste aandacht krijgt toch 
steeds weer dat mensen beter moeten leren omgaan met stress.
Het centrale thema van de Week van de Werkstress in 2021 
was het trainen van mentale kracht. Zijn bijvoorbeeld onze 
zorgmedewerkers met dit soort benaderingen echt geholpen? 
Ik denk het niet. Eigenlijk krijgen ze zelf de schuld van 
blijvende werkstress als ze er niet beter mee leren omgaan.

Werkdruk aanpakken
Werkstress kan vele oorzaken hebben, bijvoorbeeld te weinig 
personeel, knellende protocollen, pesten, discriminatie of een 
incompetente baas. Maar de twee belangrijke aspecten van 
oorzaken van werkstress zijn taakeisen en autonomie. Die 
hangen samen met hoe het werk is georganiseerd en hoe 
beslissingsbevoegdheden zijn verdeeld. ‘Taakeisen’ gaat over 
heel veel werk hebben, erg hard en snel moeten werken. 
‘Autonomie’ gaat over invloed op werkwijze, werkvolgorde en
werktempo, over of je zelf oplossingen kunt bedenken om 
dingen te doen en of je makkelijk verlof kunt opnemen en je 
werktijden regelen. Het tegelijk hebben van hoge taakeisen en 
weinig autonomie kan leiden tot een hoge werkdruk. Hoe 

hoger de werkdruk hoe groter de kans dat werknemers last van
werkstress krijgen. In 2021 rapporteerde 18% van de 
werknemers een hoge werkdruk, dat wil zeggen hoge 
taakeisen samen met weinig autonomie. Het aandeel 
werknemers met hoge werkdruk is hoger onder vrouwen 
(22%) dan onder mannen (14%) en het hoogst in de sectoren 
horeca (30%), zorg (26%) en onderwijs (25%). In 2021 gaf 
42% van de werknemers aan dat er (aanvullende) maatregelen 
nodig zijn ten aanzien van werkdruk en werkstress.

Balans tussen taakeisen en regelmogelijkheden
Taakeisen kunnen behalve op de hoeveelheid werk en de 
vereiste snelheid ook betrekking hebben op de 
moeilijkheidsgraad van je werk. Autonomie bij het uitvoeren 
van je taken kan verbreed worden naar andere 
regelmogelijkheden zoals het makkelijk de hulp kunnen 
inroepen van collega’s en baas en deelnemen aan regelmatig 
werkoverleg. Dat werkoverleg moet dan natuurlijk niet over 
de kwaliteit van de koffie gaan, maar over hoe het werk 
slimmer georganiseerd kan worden en over wat reële 
prestatiedoelen zijn. Soms gebruikt men het begrip 
‘professionele ruimte’ in plaats van autonomie of 
regelmogelijkheden. Biedt de organisatie van het werk en hoe 
beslissingsbevoegdheden zijn verdeeld voldoende ruimte om 
je vakbekwaamheid volledig te benutten en verder te 
ontwikkelen? Het gaat er om dat er een balans ontstaat tussen 
enerzijds taakeisen (hoeveelheid werk en moeilijkheidsgraad) 
en anderzijds regelmogelijkheden (autonomie, hulp collega’s 
en baas, werkoverleg). Een bekende bedrijfskundige, Ulbo de 
Sitter, schreef veertig jaar geleden al: “Het zijn niet de 
problemen die stress veroorzaken, maar de belemmeringen om
ze op te lossen.” Waar die balans bestaat spreken we van 
‘actief werk’ met weinig stressrisico en veel 
leermogelijkheden. Bij hoge taakeisen en weinig 
regelmogelijkheden is sprake van een grote kans op stress en 
burn-outklachten.

BALANSMODEL

Weinig regelmogelijkheden Veel regelmogelijkheden

Hoge taakeisen Werkdruk, stressrisico Actief werk met leermogelijkheden

Lage taakeisen Geen leermogelijkheden Saai werk

Uit internationaal onderzoek blijkt dat deze relatie kan worden vastgesteld onafhankelijk van de persoonlijke eigenschappen 
van werknemers. Natuurlijk kan de een beter dan de ander omgaan met stressrisico’s, maar dat blijkt slechts een beperkte 
invloed te hebben op het statistische verband tussen stressrisico’s in het werk en gezondheid. Werkdruk moeten we zien als een
kenmerk van de organisatie en niet van afzonderlijke werknemers. Als veel werknemers last van stress hebben is de organisatie
‘ziek’.

T H E M A  –  W E T E N S C H A P

Stressrisico's in de werksituatie Frank Pot
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Sociale innovatie
De beste aanpak is dat management en
werknemers samen de balans tussen taakeisen en
regelmogelijkheden verbeteren door een
slimmere organisatie van het werk en de daarbij
horende managementstijl. Dat wordt wel sociale
innovatie genoemd. Het is de belangrijkste
aanbeveling van de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid in het recente advies
‘Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke
opdracht’. Gelukkig zien we in alle sectoren in
Nederland daar wel goede voorbeelden van.
Maar volgens het European Company Survey
van Eurofound en Cedefop uit 2019 is dat in ons
land nog slechts bij 11% van de organisaties het
geval. Hetzelfde onderzoek laat ook zien dat
organisaties met actief werk en
werknemersbetrokkenheid zowel hoger scoren
op prestaties als op welzijn. Genoeg redenen en
ruimte voor verbetering dus.

Ook in onze buurt zal deze zomer de Wijscokar verschijnen. Dat is een initiatief van Leiden City of Science. Het wordt 

uitgevoerd door Jos van den Broek, emeritus hoogleraar wetenschapscommunicatie en Danny Molenaar, theatermaker. 

Meer informatie erover is te vinden op de website van Leiden City of science: De Wijscokar: twijfel oogsten in het jaar 

van de wetenschap | Leiden2022

Gevraagd naar het doel van de kar legt Jos uit:

“Het is belangrijk om juist in deze tijd de jongere

jeugd een positief beeld bij te brengen over

wetenschap. We hebben ons met name gericht op

biodiversiteit, gezondheid en klimaat. Het

instituut dat we hebben opgericht heet het

ZITSO, het Zeeheldenbuurt Instituut voor

TwijfelSchappelijk Onderzoek.

Twijfelschappelijk staat voor niet alles voor zoete

koek aan te nemen, maar juist methodisch te

onderzoeken. We willen zo kinderen een eerste

indruk geven van wat wetenschap beoogt.”

Let op: hoewel de naam het doet vermoeden,

komt er geen ijsje uit de kar. Eerder pure wetenschap, maar dan aangepast voor de jongere jeugd. Vanwege een geplande 

vakantie was het helaas niet gelukt de kar op het zomerfeest van de Raadsherenbuurt van 18 juni te laten verschijnen. 

Maar bij de buurtbarbecue in september zal hij zeer waarschijnlijk present zijn. Andere plekken waar de kar komt zijn te 

vinden op de website van Leiden City of Science.

Het project wordt uitgevoerd door Leiden City of Science, in samenwerking met Naturalis, Museum Boerhaave en het 

LUMC, en wordt onder andere gesponsord door Rotary Leiden. 

T H E M A  –  W E T E N S C H A P

De Wijscokar Hans Rohlof
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Onze buurt kent bijna alleen woonhuizen (waar wetenschappers wonen), maar is omgeven door sporen die wetenschappers 
hebben nagelaten. Gebouwen en plekken waar wetenschap beoefend werd of waar we die nu nog kunnen beleven.

Boerhaave
Een ultieme wetenschapper was 
Herman Boerhaave (1668-1738). Hij 
was arts, anatoom, botanicus, 
scheikundige en onderzoeker. 
Daarnaast hoogleraar, rector 
magnificus van de Leidse Universiteit 
en directeur van de Hortus. Zijn motto 
was: Simplex sigillum veri (eenvoud is 
het kenmerk van het ware). In 1724 
kocht hij kasteel Oud-Poelgeest en 
behalve zichzelf vestigde hij daar ook 
planten die geen plek kregen in de 
Hortus en legde een kruidentuin aan. 
De in 1738 overleden Boerhaave is 
begraven in de Pieterskerk. Aan de 
Boerhaavelaan staat zijn standbeeld en 

Rijksmuseum Boerhaave ligt in hartje binnenstad. Het 
museum weerspiegelt vijf eeuwen wetenschapsgeschiedenis 
en laat zien waar het in de wetenschap om draait: 
nieuwsgierigheid, lef, creativiteit en doorzettingsvermogen.
www.boerhaavemuseum.nl en 
https://kasteeloudpoelgeest.com/stichting-historie-2/

Jac. P. Thijsse
Naast landgoed Oud-Poelgeest ligt het Leidse Heempark. Een 
heemtuin of -park bevat, in tegenstelling tot een botanische 
tuin, alleen inheemse planten en struiken en is bedoeld om de 
'gewone' mens hiermee kennis te laten maken. Het heeft dus 
een educatief karakter. Bioloog Jac. P. Thijsse is in Nederland 
begonnen met het aanleggen van dergelijke tuinen en parken. 
Het Leidse Heempark biedt helaas weinig tot geen informatie 
over de aanwezige bomen en planten, maar het is wel een 
wandeling waard en het is er vaak heerlijk rustig. Soms is er 
een begeleide wandeling op initiatief van IVN natuureducatie. 
www.ivn.nl/afdeling/leidse-regio/heempark-leiden

Naturalis biodiversiteitscentrum
Vlak buiten onze wijk ligt hèt nationaal onderzoekscentrum op
het gebied van biodiversiteit. Met als doel biodiversiteit te 
beschrijven, te begrijpen en te behouden werken hier zo'n 120 
vaste onderzoekers en nog eens 200 gastonderzoekers. De 
collectie en het actuele werk wordt zoveel  mogelijk gedeeld 
met de bezoekers. In de zaal LiveScience zie je de 
wetenschappers van Naturalis ook echt aan het werk en kun je 
ze vragen stellen. Deze zaal is los van het museum (en dus 
gratis!) te bezoeken. Check de agenda voor alle activiteiten. 
https://www.naturalis.nl/agenda

Corpus - reis door de mens
Als een soort moderne sfinx staat/zit het gebouw van Corpus 
langs de A44, net over de grens in Oegstgeest, richting Leiden 
te kijken. Corpus biedt een experience aan waarbij je door het 
menselijk lichaam reist. In een krap uur bekijk je het lichaam 
van knie tot hersenen en alle onderdelen die daar tussen liggen
en onderga je hoe je lichaam er van binnen uitziet en hoe het 
werkt. Alle vragen die je daarna nog hebt komen aan bod bij 
het interactieve gedeelte. https://corpusexperience.nl/nl

Diaconessenhuis Houtlaan
Sinds 1963 is aan de rand van onze buurt een algemeen 
ziekenhuis gevestigd. Het huidige Alrijne Ziekenhuis is in 
1879 opgericht als Christelijke Vereniging voor 
ziekenverpleging Het Diaconessenhuis te Leiden en heeft op 
meerdere plekken in de stad locaties gehad. In de 
bezettingsjaren is het zelfs nog enige tijd in het Zendingshuis 
in Oegstgeest ondergebracht omdat het eigenlijke gebouw 
gevorderd was door de Duitsers. Samen met het 
gezondheidscentrum tegenover het Alrijne en de diverse 
huisarts- en tandartspraktijken in de buurt zitten wij wat 
betreft de medische wetenschap wel goed!

Anatomisch museum
Een bijzonder wetenschappelijk museum is gevestigd op het 
terrein van het LUMC aan het Hippocratespad. Het museum 
ondersteunt het medisch en biomedisch onderwijs in Leiden 
door het bewaren en tonen van ruim 800 medische preparaten 
en modellen. Een deel van de embryo's, preparaten en 
skeletten wordt al vanaf de zeventiende eeuw gebruikt bij de 
scholing van artsen en specialisten. Verder zijn er schilderijen 
van beroemde anatomen te zien. Nou ja, te zien, dat is helaas 
maar zeer beperkt het geval voor het gewone publiek. Wanneer
dit wel kan ziet u op de website 
https://www.lumc.nl/onderwijs/over-ons/anatomisch-museum/

Leidse Hout - Analemmatische zonnewijzer
Het grote veld in de Leidse Hout bevat een heuse 
analemmatische zonnewijzer. Iets wat veel mensen niet zullen 
weten, want zo'n zonnewijzer ligt plat op de grond en is in dit 
geval ook nog wat overwoekerd door het gras, dus valt bijna 
niet op. De zonnewijzer is dan ook nodig aan restauratie toe. 
Het werkt door jezelf als stift te gebruiken door op de maand 
te gaan staan, waardoor je schaduw op de tijd valt. 
Analemmatisch komt van het Grieks ana (van boven) en 
lemma (opname). Zonnewijzerkunde is een serieuze 
wetenschap en is ook bekend als gnomonica. De oudst 
bekende zonnewijzer dateert uit ca. 1500 v.C. en werd in 
Egypte gevonden.

T H E M A  –  W E T E N S C H A P
Wetenschap rondom onze buurt Nicole van der Linden
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Leiden, European City of Science 2022 is een wetenschapsfestival met activiteiten, lezingen, workshops, excursies, 
tentoonstellingen en evenementen. Hou de website leiden2022.nl in de gaten voor de dagelijkse activiteiten. Het is teveel om 
op te noemen. Hier volgt een greep uit het aanbod.

T H E M A  –  W E T E N S C H A P
Leiden, European City of Science 2022 Anne Sanderink

Het Wetenschapsknooppunt Leiden
organiseert van maandag 11 juli tot en
met donderdag 14 juli 2022 de eerste
Leidse Summerschool Junior in het

kader van Leiden European City of
Science 2022. Kinderen uit groep 6 t/m
8 ontdekken gedurende vier dagen de
boeiende wereld van wetenschap en

onderzoek.

Morse radio zenden en ontvangen is een
workshop voor alle leeftijden op 10 augustus.
Altijd al willen weten hoe je kunt seinen met

morse? Of je eigen naam willen seinen? Kom langs
en ervaar zelf hoe leuk morse seinen is. Leer je
eigen naam seinen. Ook geeft telegrafist Dick
Harms een demonstratie over morse seinen en
ontvangen. De activiteit is in het Nederlands en

Engels.

De ArtScienceWeek van 12 tot en met 18
september, is een zevendaagse viering van

wetenschap, kunst en leven. Het thema is de
schemerzone tussen feit en vrije ruimte. De week
wordt afgesloten met de Nacht van Ontdekkingen.

Vrijdag 16 september is het thema van
de dag Intuïtie. Op die dag

organiseren medewerkers van de
Faculteit Sociale Wetenschappen een

klein Gedragsfestival over de
psychologie van het maken van keuzes.

Locatie is de Leidse Hout.

De EU Contest for Young Scientists (EUCIS) is
dit jaar in Leiden. Van 13 tot en met 18 september
komen er getalenteerde jongeren uit meer dan 40
landen samen in de Hooglandse Kerk. Die week is
de kerk speciaal voor scholen en scholieren van 10

tot 18 jaar geopend.

Tijdens de European Space Week
van 25 september tot en met 2 oktober
kun je acht dagen lang sterren kijken in

Leiden.

Heel 2022 wordt iedere ochtend Radio Weetlust uitgezonden tussen 8 en 9 uur ‘s ochtends. Een
radioprogramma vol met weetjes, aandacht voor de activiteiten van de dag en leuke en 
interessante gasten. In de uitzendingen staat alles in het teken van het Leiden2022 onderwerp 
van die dag. (Sleutelstad 99.6FM en DAB+ en via Sleutelstad TV).

Postbus 71 is er voor jouw vragen aan de wetenschap! Heb je een brandende vraag aan de 
wetenschap? Stuur ‘m naar vraag@postbus71.nl. Of stel 'm op twitter@postbus71. Liever offline 
je vraag stellen? Stuur 'm aan Postbus 71, 2300AB Leiden

Om het Leidse jaar als European City of Science 
te vieren is er de Science Route. Twee 
wandelroutes door het stadscentrum en het 
Leiden Bio Science Park illustreren de vele 
wetenschappelijke iconen en ontdekkingen van 
Leiden door de eeuwen heen. Het routeboekje is 
verkrijgbaar bij VVV Leiden.

T H E M A  –  W E T E N S C H A P

Lijsten met dagonderwerpen zijn onder andere te vinden in het Stadsbauhaus aan de 
Langegracht en tegenover Leiden CS, hoek Schuttersveld. En natuurlijk op www.leiden2022.nl. 

25



Koken is natuurlijk vooral een leuke activiteit: receptje zoeken, ingrediënten bij elkaar sprokkelen en lekker klooien in de 
keuken tot je een meer dan acceptabel resultaat hebt. Althans, dat is het gevoel dat opgeroepen wordt bij uw Culinaire 
Raadsheer. 

Toch speelt de wetenschap een grote rol in het alledaagse koken, zonder dat we daar echt bij stilstaan. Als je kookt, gebeurt er 
iets met je eten: het wordt gaar. Vlees en vis verkleuren daarbij en ook de textuur wordt anders. Soms juist wat korreliger, soms
valt het in draadjes uit elkaar. Dat komt doordat de eiwitten die in het vlees en de vis zitten stollen. Ook een ei ondergaat een 
ware transformatie: is het rauwe eiwit doorzichtig en snotterig, gaar eiwit is wit en stevig.

Een aantal jaar geleden kwam de term moleculair koken vaak langs. Onder aanvoering van Heston Blumental  van The Fat 
Duck*** (en zijn serie In Search of Perfection) en Ferran Adria van El Bulli*** (film El Bulli: Cooking in Progress) die deze 
manier van koken enorm onder de aandacht hebben gebracht. Een tijdelijke trend? Ja en nee. Op een gegeven moment was 
iedere kok aan het experimenteren met technieken, maar dat ging ook weer voorbij. Aan de andere kant zijn bepaalde 
technieken niet meer weg te denken. Uw Culinaire Raadsheer was één van de weinige gelukkigen die ooit bij El Bulli aan tafel 
mochten schuiven om het moleculaire koken in zijn maximale vorm te mogen ervaren. 

Moleculair koken wat is het?
Moleculair koken komt eigenlijk neer op het toepassen van wetenschap 
in de keuken. Dat klinkt heel ingewikkeld en eigenlijk is dat het, zeker 
voor de thuiskok, ook wel. Bij deze manier van bereiden wordt er per 
product gezocht naar de best mogelijke bereidingswijze, gebaseerd op 
de wetenschap. Scheikunde en natuurkunde komen bij moleculair koken
om de hoek kijken. 

De geschiedenis
Opmerkelijk genoeg zijn er door de geschiedenis heen maar weinig 
mensen geweest die zich druk hebben gemaakt over de wetenschap 
achter koken. Het bruine korstje op de biefstuk is weliswaar in het begin
van de twintigste eeuw door een scheikundige, Maillard, onderzocht en 
staat nu bekend als de Maillard-reactie. Maar verder bleef het relatief 
stil. Twee scheikundigen, Nicholas Kurti en Hervé This, wilden daar in 
de jaren ’80 verandering in brengen. Kurti verbaasde zich er over dat 
wetenschappers wél de temperatuur op de planeet Venus konden meten, 
maar niet eens begrepen wat zich afspeelde in een soufflé. Dit overigens
nadat zijn kaassoufflé was mislukt omdat hij zich niet had gehouden aan
de instructie om de eieren er één voor één door te mengen. Kurti en This

gingen het ‘waarom’ van kookprocessen onderzoeken. Aanvankelijk had vooral de industrie interesse. Zij hoopten hierdoor de 
voedselveiligheid (denk aan salmonella) en het conserveringsproces te kunnen verbeteren. Kurti en This kwamen met 
scheikundige antwoorden op vragen als: waarom kan je olie en water opeens wél mengen als je er eidooier bij doet (denk aan 
mayonaise)?

In hun zoektocht naar alternatieven experimenteerden ze er op los. Zo gingen ze ‘frituren’ in vloeibaar stikstof, gebruikten ze 
agar-agar (een zeewier dat als verdikker werkt) in plaats van eigeel door de mayonaise en nog veel meer. In 1988 kwamen ze 
met de term ‘moleculair koken’ of: ‘moleculaire gastronomie’. De culinaire wereld was nu ook geïnteresseerd. Een aantal koks 
ging samen met scheikundigen aan de slag of probeerde zelf technieken onder de knie te krijgen.

Moleculaire kooktechnieken
Door ingrediënten vacuüm te verpakken (vacumeren) en dan lang op lage temperatuur in water te verwarmen (sous-vide 
garen), krijg je bijvoorbeeld botermals vlees. Spherificatie is het maken van een dun stevig laagje om iets vloeibaars, zodat je 
iets krijgt wat op eetbare badparels lijkt. Je voegt een stofje toe aan de vloeistof en maakt een ‘badje’ van water met een ander 
stofje en druppelt of schept daar de vloeistof in. Door de chemische reactie tussen de twee stofjes, vormt zich een membraan 
over de vloeistof, die steeds dikker wordt, naarmate je de vloeistof langer in het badje houdt. De kunst is natuurlijk een vliesje 
te krijgen, dat zo stevig is dat het niet meteen kapot gaat, maar dat wel meteen ‘ontploft’ zodra je het in je mond stopt.

Emulgatie is eigenlijk weinig anders dan een stofje gebruiken, zodat dingen met elkaar kunnen mengen die dat anders niet 
kunnen doen. Denk weer aan het eidooier dat je bij de olie en azijn doet om mayonaise te maken. Maar ook om dingen op te 
kunnen schuimen, die dat anders niet doen. Zo kun je met behulp van een emulgator (soja lecithine bijvoorbeeld) waterige 
substanties mooi doen schuimen en bijvoorbeeld een wolkje thee maken.

De Culinaire Raadsheer - Wetenschap in de keuken Gerben de Jonge

T H E M A  –  W E T E N S C H A P
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Coagulatie is een duur woord voor verdikken. Dat kan met gelatine, maar ook met andere stofjes. Hierdoor kun je 
bijvoorbeeld spaghetti maken van tomatensap. Carbonisatie is het inspuiten van CO2 – ja precies, dat spul dat voor de 
opwarming van de planeet zorgt – in levensmiddelen, waardoor er prik in komt. Klinkt misschien eng, maar het zit ook 
gewoon in frisdrank en bruiswater. Bij kristallisatie kun je je zelf misschien wel wat voorstellen: door een bepaalde 
toevoeging en bereiding krijg je kristalvorming.

Dehydratatie betekent eigenlijk gewoon ‘uitdrogen’. Normaal geschiedt dat in de oven (bijvoorbeeld bij gedroogde tomaatjes)
of aan de lucht, maar de moleculaire koks hebben daar een speciaal apparaat voor bedacht dat extra goed werkt. Hierdoor kun 
je op relatief lage temperatuur allerlei voedingsmiddelen extreem laten uitdrogen. Denk aan knapperige aardbeienplakjes of 
zelfs misschien een toefje saus. Ten slotte transformatie. Dat klinkt mij het meest alchemistisch in de oren en dat is het ook. 
Door toevoeging van maltodextrine, kun je een vettige stof omzetten in poeder. Dit wordt natuurlijk al op grote schaal gedaan 
in de voedingsmiddelenindustrie bij al onze pakjes en zakjes.

De toekomst
De mediahype heeft wel gezorgd voor een selffulfilling prophecy: overal ter wereld begonnen jonge koks enthousiast te 
experimenteren met nieuwe technieken en ingrediënten. Vaak met optisch interessante maar gastronomisch teleurstellende 
resultaten. Wie kent niet de schuimpjes en gelletjes op het bord. Het is daarom niet verwonderlijk dat deze ‘toeters en bellen’-
keuken een kort leven was beschoren. Hij is namelijk uitgevonden door de media, niet door het ambacht. Toch is het 
doodverklaren van dit gastronomische tijdperk wat voorbarig. Dat de media geen aandacht meer hebben voor de 
wetenschappelijke benadering van koken wil niet zeggen dat koks de technieken zijn verleerd. In restaurantkeukens is sous-
vide koken nog steeds erg populair. Begrijpelijk, omdat je gevacumeerd voedsel in een temperatuurgecontroleerd waterbad 
zeer nauwkeurig kunt garen. Ideaal voor de bereiding van mals vlees en vis in marinades. Andere typisch moleculaire 
technieken zoals (vacuüm)destillatie, waarmee je bouillons concentreert en aroma’s extraheert blijken ook populair bij de 
nieuwe generatie terroir-koks. Net als agar-agar extractie, waarmee je prachtige heldere smaakwaters kunt maken van elk 
denkbaar ingrediënt.

Helder Tomatensap Geconcentreerd tomatensap gemaakt met behulp van gelatine filtratie

Ingrediënten en benodigdheden 500 ml tomatensap, 1g agar agar, 3 takjes basilicum, 1 thee- of kaasdoek

Werkwijze Stap 1 Breng 1/3 van het tomatensap met wat basilicumblaadjes kort aan de kook. Voeg de agar agar toe en roer 
goed zodat het oplost. Laat een minuutje koken.
Stap 2 Haal de pan van het vuur en zeef de vloeistof in een kom. Roer de rest van het sap erdoor en zet in de koeling tot het sap
in een dikke gel verandert (circa 30 minuten).
Stap 3 Sla de gel kapot met de garde. Giet de gel in een uitgespoelde thee- of kaasdoek in een kom.
Stap 4 Wring nu de doek boven een zeef voorzichtig uit. Wring niet te hard, anders komt er tomatengel mee door de doek. Het 
eerste sap is het meest geconcentreerd.

T H E M A  –  W E T E N S C H A P
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Themapuzzel wetenschap Marit Timmers
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In juni hingen er weer vele vlaggen uit in onze buurt. Hierbij een collage van een deel van de vlaggen. 
De Raadsherenbuurt feliciteert alle geslaagden en wenst hen succes met de vervolgopleiding!

Tijdelijke bewoners
In de maand mei waren 53 van de 72 nestkasten in de Leidse Hout bewoond
door koppeltjes kool- en pimpelmezen en hun nakomelingen. Inmiddels zijn de
families alweer uitgevlogen, vaak komen ze in de winter terug om de nestkasten
als slaapplaats te gebruiken.

Geboortegolf
In totaal zijn er circa 400 koolmeesbaby's en pimpelmeesbaby's geboren in de
Leidse Hout! De verhouding is niet exact bekend, maar is ongeveer fifty fifty.
Net als mensenbaby's worden ze gewogen en gemeten. In tegenstelling tot
mensenbaby's hebben de piepkleine vogeltjes een ringetje om hun poot
gekregen. Dit helpt bij het monitoren van de aantallen en de verspreiding.

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

Geslaagd!

Familieberichten
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1. Wanneer en waarom ben je hier komen wonen?
Ik ben geboren in Leiden Zuidwest op de Apollolaan. Via de 
Pelikaanhof, Vollersgracht en tien jaar Pieterskerkstraat ben ik 
in Amsterdam en Amstelveen beland. Met mijn vriendin Inge 
en inmiddels twee kids (Sid en Loulou) sinds augustus 2020 
gelukkig weer terug in Leiden, omringd door vrienden en 
familie. En dan in een prachtige authentieke wijk die ‘hardcore
Leidenaren’ niet kennen. Voor hen eindigt Leiden immers 
achter het station. 

2. Wat zou je willen veranderen aan de Raadsherenbuurt?
Niet veel hoor. Het is prachtig zo. Meer oplaadpunten voor 
elektrische auto’s zou wel handig zijn.

3. Wat is het mooiste originele detail in je huis?
Ik vind de dakconstructie met de erkers en balkon het mooist. 
De combinatie van die strakke lijnen, de grote raamopeningen,
de brede dakoverstrekken met die omlopende gootkoppen 
rondom is echt typisch voor deze jaren 20 huizen en geeft 
onze brede straat met die hoge bomen een hele gezellige 
uitstraling.

4. Wat heb je veranderd aan je huis?

We gaan verbouwen, 
maar op het moment 
van schrijven hebben 
we nog weinig aan het 
huis zelf veranderd. Ik 
heb wel een toffe 
schuur in de tuin gezet. 
Op het (sedum)dak ben 
ik het meest trots. Het is
zelfdragend, geïsoleerd 
en naar 4 kanten schuin 
aflopend (hipped roof) 
en heeft een hellend 
middendeel. Vrijwel 
geheel gemaakt van 2e 
hands materiaal, vooral 
hout waar containers 
mee zijn gestut.

5. Wat is je favoriete buurtactiviteit?
Met stip op 1: 3 oktober! Als originele Leidenaar spaarde ik 
vroeger wekenlang voor dit feest. En als het dan eindelijk 
zover was ging ik helemaal los tot ik tegen de ochtend werd 
weggedragen uit De Hut van Ome Henne om vervolgens 
ergens naast mijn fiets wakker te worden. Nu ik wat ouder ben
ga ik met plezier helemaal los op de heerlijke stampotten uit 
de wijk…

6. Hoe vier jij het leven?
Zowel groots, met een themafeest waarop iedereen welkom is.
Met livemuziek (liefst Guns ’n Roses), een lasershow, 
rookkanon, Nederlandstalige karaokeset en meer oude kaas en 
alcohol dan goed voor me is. Maar ook klein als ik 
onverwachts een ijsje ga eten met mijn zoontje of stiekem een 
oppas heb geregeld om met Inge uit eten te gaan.

7. Maak je gebruik van cultuur in Leiden?
Sinds kort hebben we een Museumkaart en zijn we veel te 
vinden in Naturalis. De kids vinden het daar superleuk. Ik ook 
hoor, ik geniet ook van het prachtige gebouw dat qua ontwerp 
zo mooi past bij de beleving. 

8. Wat voor werk doe je? 
Ik ben verantwoordelijk voor de marketing en communicatie 
van het Wereld Natuur Fonds. Naast het werven van euro’s om
impact te maken in de gebieden waar we actief zijn, werken 
we bijvoorbeeld ook aan kennis en educatie voor jeugd en 
volwassenen. Om duurzaam gedrag te stimuleren vergroten we
de kennis en bieden we handelingsperspectief, zodat iedereen 
die wil kan meedoen. Hiermee beïnvloeden we ook bedrijven 
en overheden, want alleen samen met hen kunnen we 
systemen ombuigen.

9. Hoe neem je nieuws tot je?
Ik kan de hele dag nieuws opsnuiven, vooral de categorie 
‘laatste nieuws’ of ‘net binnen’ ben ik continu aan het 
verversen. En eerlijk waar, het gaat me niet om de achterklap. 
Daar weet Inge alles van. Ik vind de geopolitieke 
ontwikkelingen heel spannend en natuurlijk alles op het gebied
van duurzaamheid interessant. Tijdens het tv kijken, of een 
saai online overleg swipe ik van BNR naar RTL via NOS en 
NPO en weer terug naar BNR. Luistertips: BNR De nieuwe 
Wereldorde (dagelijkse update Oekraïne), BNR Duurzaam met
Harm Edens en NPO1 De Jortcast (Jort Kelder) tegen hypes en
hysterie.

10. Wat komt bij je op bij het thema van deze Raadsheer? 
Dat wetenschap helpt bij het tegengaan van 
klimaatverandering en verbeteren van de biodiversiteit. Neem 
nu een warmtepomp. Het is toch gaaf dat een apparaat, zelfs 
als het buiten heel koud is, je huis binnen lekker kan 
verwarmen met een verwaarloosbare impact op de natuur? En 
dat datzelfde apparaat je huis kan koelen in de zomer?

11. Wat wil je graag delen met de buurt?
Nou, leuk om even wat te mogen vertellen over duurzaamheid.
Enne loop gerust een keer langs voor een bakkie!

12. Wie mag het volgende kettinginterview vullen?
Kirsten Kortekaas van de Johan de Wittstraat wil het stokje 
van me overnemen.

13. Welke vraag zou je haar willen stellen?
Op jullie huis staat een gedicht geschreven. Als je zelf mocht 
kiezen, welke kunstvorm zou dan je zijgevel sieren?

Kettinginterview Rogier Brouwer, Johan de Wittstraat

B U U R T G E N O T E N
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Vreemde vogels en dode vogels
Dit voorjaar hadden we een echte vreemde vogel in de tuin. Hij/zij zat vast niet alleen
bij ons, dus misschien herkennen buurtgenoten hem/haar wel. Het was een heel bolle
ekster met een kalige kop, ik noemde hem/haar voddekop. Als je niet beter wist leek het
op een uitzonderlijk grote specht of een punkekster. Er leek wel eens een jong bij te zijn.
Deze ekster was zo vreemd, ik denk niet dat het daar goed mee is afgelopen. Triest,
maar ook dode vogels zijn interessant. Vogels zijn vaak geringd. Als u een dode vogel
vindt is het altijd de moeite waard om te checken of de vogel geringd is en door te geven
dat de vogel dood gevonden is. Kijkt u hiervoor op 
https://vogeltrekstation.nl/nl/vogels/ring-gevonden#metaal 
Naturalis wil ook graag dode vogels hebben, mits nog redelijk intact, zij onderzoeken ze
en/of zetten ze op. In verband met ziektes als vogelpest kan het zijn dat u het dier enige
tijd in de vriezer moet bewaren. In ieder geval altijd even contact opnemen met 
https://natuurwijzer.naturalis.nl/leerobjecten/van-dood-dier-tot-collectiestuk-zo-werkt-
prepareren

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

Wat Tim van der Burgt Loch van Rogier wilde weten 
In de jaren 90 was er de overheidscampagne ‘Een beter milieu begint bij jezelf’: een thema dat nu misschien nog actueler 
is dan toen. Want met hoge energieprijzen (voor fossiele energie) 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?

Inmiddels is iedereen wel overtuigd dat we de opwarming van de aarde moeten tegengaan. Nederland staat in de top 10 van
landen met het hoogste dreigingsrisico. Zelfs als het lukt om de opwarming van de aarde te beperken tot 2°C dan lopen we 
volgens het KNMI het risico op een twee meter hogere zeespiegel in 2100. Het afwateren van rivieren wordt dan toch wel 
lastig. 43% van alle natuurrampen zijn al overstromingen en we zien ook in Nederland steeds vaker extreem weer. Sinds 
1970 zijn wereldwijd de populaties wilde dieren met 60% gedaald. Opvallend is dat het verlies aan biodiversiteit juist in 
Nederland zo groot is. In 120 jaar tijd is 85% van alle inheemse planten- en diersoorten verloren gegaan. Dit is ver boven 
het Europese gemiddelde van 60%. Mocht je hier iets tegen willen doen, dan zijn er vele kleine en grote zaken waar je aan 
kan denken. Als eerste het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen door verbranding van fossiele brandstoffen. Dus
zonnepanelen, elektrisch rijden/koken, isoleren, een (hybride) warmtepomp en minder vliegen, helpen. Een zonvakantie 
van twee weken naar Bali geeft voor vier personen 95% meer CO2-uitstoot dan met de auto kamperen in Zuid-Frankrijk. 
Wat minder vaak vliegen helpt dus al direct!

Alle kleine beetjes helpen
Ook op het gebied van eten valt er flink wat te winnen. Er is meer dan genoeg voedsel op de wereld, het wordt alleen slecht 
verdeeld en een derde van al het eten wordt zelfs nooit gegeten. Minder eten verspillen (een gemiddelde Nederlander 
verspilt 34 kg goed voedsel per jaar) is een simpele daad voor een beter klimaat. Van alle gewassen eten we de helft zelf op.
Zo’n twee derde van de totale sojaproductie eten de boerderijdieren, waarvoor in een zeer rap tempo Amazone- en 
Atlantisch regenwoud wordt gekapt. En dat terwijl vlees slechts 4% van de wereldwijde voedselconsumptie is. Dus ook een
paar dagen per week plantaardig eten helpt al tegen ontbossing, armoedemigratie en CO2-uitstoot. Sommige 
vleesvervangers zijn echt goor, maar ook deze ontwikkeling gaat gelukkig ongelofelijk hard. 

Wat je natuurlijk ook kan doen, is je tuin (verder) vergroenen door tegels te vervangen door kruiden, bloemen, planten en/of
gras. Bovendien is dat goed voor opslag van regenwater en draagt het bij aan verbetering van de biodiversiteit. Niet te vaak 
maaien en een stapel bladeren vinden kevers, kikkers en egels ook heel fijn, En zo’n sedum dakje wordt nog goed 
gesubsidieerd ook. En zelfs iets eenvoudigs als overstappen naar een duurzame bank is al een stap in de goede richting, net 
als bewust (nieuwe) spullen kopen. Tweedehands spullen kopen en verkopen via Marktplaats kan ook best een leuke hobby 
of sport zijn.

Dus inderdaad Tim, “een beter milieu begint bij jezelf” is nog steeds een actuele slogan. En dat dus iedereen bijdraagt op 
zijn of haar eigen manier. Alles wat je doet, hoe klein ook, helpt.

Vogels in de tuin Nicole van der Linden
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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 
de Raadsheren van 2022 tot medio 2024 plaatsen we de levensverhalen van onze tien raadsheren. Deze artikelen werden 
eerder gepubliceerd 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.

Johan van Oldenbarnevelt: Groot leider stierf op het schavot 
Gijsbert van Es
Na het duo Willem van Oranje en Paulus Buys diende zich omstreeks 1585 
een volgende ijzeren combinatie van prins en regent aan in de strijd tegen de 
katholiek-Spaanse overheersing: stadhouder Prins Maurits, zoon van Willem 
van Oranje, en ‘advocaat van den lande’ Johan van Oldenbarnevelt. 
Aanvankelijk zouden ze hecht en succesvol samenwerken – Maurits als 
militair strateeg, Van Oldenbarnevelt als politiek leider. Na 1600 werd hun 
samenwerking steeds moeizamer, met een dramatische ontknoping in 1619.

Studie en carrièreverloop
Johan van Oldenbarnevelt werd in 1547 in Amersfoort geboren als zoon uit 
een weinig bemiddeld ridderlijk regentengeslacht. Op 16-jarige leeftijd 
vertrok hij naar Den Haag, waar hij bij een advocaat in de leer ging. In de 
jaren 1563-1566 maakte hij het begin mee van het verzet tegen de 
meedogenloze politiek van koning Filips II. Hij vatte grote bewondering op 
voor hoge edelen als de prins van Oranje en de graaf van Egmond, die als 
stadhouders (plaatsvervangers van de koning) meer te zeggen wilden hebben
in hun gewesten. Zij waren ervan overtuigd dat de onverdraagzaamheid van 
Filips II tegenover protestanten een ernstige politieke fout was. Zij vreesden 
burgerstrijd als de 'kettervervolging’ zou doorgaan. Van Oldenbarnevelt 

vertrok in 1566 uit Den Haag voor een rondreis langs beroemde universiteiten in Europa. Hij bezocht onder andere Leuven en 
Bourges waar hij rechten studeerde. Tijdens zijn verblijf in Heidelberg, in 1568, verruilde hij het katholieke geloof voor de 
calvinistische leer. Bij zijn terugkeer in de Nederlanden, in 1570, was de hertog van Alva volop bezig zijn terreurbewind uit te 
oefenen. Namens Filips II moest hij de orde herstellen die sinds de
beeldenstorm van 1566 ernstig was verstoord. 

Van Oldenbarnevelt begon in Den Haag een goed florerende
advocatenpraktijk. Hij werd expert in zaken die met dijken en drainage
te maken hadden. Toen in 1572 de Watergeuzen Den Briel innamen en
daarmee de Opstand inluidden, vestigde Willem van Oranje zich in
Delft, waar Van Oldenbarnevelt zich bij hem voegde. Behalve aan een
mislukte poging om het Spaanse beleg van Haarlem op te heffen, heeft
Van Oldenbarnevelt nooit aan militaire expedities deelgenomen. Al
snel werd hij Van Oranjes juridisch adviseur. Zijn speciale kennis
kwam goed van pas bij de krijgstactiek die Van Oranje toepaste: het
onderwater zetten van land rondom steden die door de Spanjaarden
werden belegerd. Dit gebeurde bijvoorbeeld ook bij het Leidens Ontzet
in 1574. In 1575 trouwde Van Oldenbarnevelt met Maria van Utrecht,
een rijke buitenechtelijke dochter uit een Delfts geslacht. In het jaar
daarop vroeg de stad Rotterdam hem de functie van pensionaris van
Rotterdam (jurist van het stadsbestuur) te aanvaarden. Als
vertegenwoordiger van Rotterdam kreeg hij hierdoor een zetel in de
Staten van Holland. Daar onderscheidde hij zich al snel door zijn ijver
en intelligentie.
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De samenwerking met prins Maurits
Intussen begon de opstand in de Nederlandse gewesten tegen de Spaanse vorst vaste vorm aan te nemen. In 1579 werd de Unie
van Utrecht gesloten: een formeel verbond voor samenwerking tussen Noord-Nederlandse gewesten en steden, dat achteraf is 
bestempeld als de grondslag van een onafhankelijke Nederlandse staat. In 1581 besloten de Staten-Generaal om Filips II als 
koning af te zweren. Na de moord op Prins Willem van Oranje, in 1584, nam diens tweede zoon, Maurits, de militaire leiding 
van hem over. Van Oranjes oudste zoon, Filips Willem, werd in Spanje gevangen gehouden en is daar in 1616 gestorven. 
Tussen Maurits en Van Oldenbarnevelt groeide een hechte samenwerking. Van Oldenbarnevelt werd in 1586 benoemd tot 
‘advocaat van den lande’ van de Staten van Holland. Na zijn dood zou deze functie de naam raadpensionaris krijgen. De 
landsadvocaat zorgde ervoor dat stadhouder en kapitein-generaal Maurits volop geld kreeg om te strijden tegen de Spaanse 
legers. Dat was ook hard nodig, want de Opstand stond er slecht voor in die jaren. De Spanjaarden hadden de zuidelijke 
Nederlanden en de gewesten ten oosten van de IJssel weer stevig in handen. De val van Holland leek een kwestie van tijd. De 
Spaanse koning voelde zich in 1588 zo sterk dat hij een Armada van 130 schepen naar de Noordzee stuurde die in één militaire
operatie twee vijanden moest uitschakelen: de Engelse koningin Elisabeth en de opstandelingen in de Republiek. De Armada 
werd echter vernietigend verslagen. Voor de noordelijke Nederlanden betekende deze afgang een morele opsteker en een 
keerpunt in de strijd. Maurits en Van Oldenbarnevelt zouden vooral na 1590 een lange reeks successen boeken, met onder 
andere de verovering van Breda, met behulp van een turfschip, en van diverse steden in het oosten en noorden van de 
Republiek. Deze periode zou de geschiedenis ingaan als de ‘Tien Jaren’ (1588-1598). Onder leiding van Van Oldenbarnevelt 
kwam in oktober 1596 het Drievoudig verbond met Engeland en Frankrijk tegen Spanje tot stand. Het was van groot politiek 
en strategisch belang: de soevereiniteit van de Republiek werd door twee grote mogendheden erkend. De noordelijke 
Nederlanden beleefden hun eerste decennia van de Gouden Eeuw (ca. 1585-ca. 1670): de handel bloeide, mede dankzij de 
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) die in 1602 op initiatief van Van Oldenbarnevelt was opgericht. Amsterdam was 
uitgegroeid tot stapelmarkt en financieel centrum van Noordwest-Europa.

De verwijdering tussen beide leiders
De grenzen van de macht en rijkdom van de Republiek waren in die jaren nog lang niet bereikt. Maar de samenwerking tussen 
Van Oldenbarnevelt en Maurits begon te haperen. De verwijdering tussen beide leiders kwam in een stroomversnelling door de
Slag bij Nieuwpoort, inderdaad: in 1600. Van Oldenbarnevelt had Maurits met zijn leger naar het West-Vlaamse Nieuwpoort 
gedirigeerd, van waaruit hij moest doorstoten naar Duinkerken. De Duinkerker kapers waren in die jaren een ernstige plaag 
van de Hollandse en Zeeuwse koopvaardijschepen. Maurits had niets gevoeld voor deze operatie: te ver op vijandelijk gebied 
en slechts de kooplieden en verder geen enkel strategisch doel dienend. Maurits won op 2 juli 1600 de roemruchte slag met de 
Spaanse legers –tegen de prijs van drieduizend Spaanse en duizend Nederlandse doden–  maar verliet vervolgens spoorslags de
vijandige zuidelijke Nederlanden. Woest was Maurits op Van Oldenbarnevelt. 

De republiek sloot in maart 1609 het Twaalfjarig Bestand met het vorstenpaar Albrecht en Isabella in Brussel, dat in 1598 na de
dood van Filips II was aangetreden De Hollandse regenten/kooplieden 
hadden genoeg van de strijd, die veel geld had gekost en de vrije handel
danig in de weg had gezeten. Stadhouder Maurits daarentegen had 
graag willen doorvechten om de Spaanse vazallen definitief te verslaan.
Rondom Van Oldenbarnevelt en Maurits vormden zich gaandeweg twee
vijandige kampen, wat de Republiek op de rand van een burgeroorlog 
bracht. Het conflict begon met een ruzie tussen twee theologen in 
Leiden over de ‘predestinatie’ (voorbeschikking). De ene, de ‘precieze’ 
dominee Gomarus, meende dat de levenswandel van de mens geen 
invloed had op zijn uiteindelijke plek in de hemel of in de hel. De 
andere, de ‘rekkelijke’ Arminius, dacht er veel genuanceerder over. Het 
dispuut verspreidde zich als een olievlek: van de universiteit naar de 

dominees in de kerken, naar het volk, naar de regenten, naar de Staten in de gewesten. Wat begon als theologische haarkloverij 
mondde uit in een bikkelharde politieke confrontatie. Wie waren de baas in de Republiek? De Staten van de afzonderlijke 
gewesten –en dus feitelijk de Staten van Holland, het machtigste gewest, onder leiding van Van Oldenbarnevelt? Of de Staten-
Generaal, boven de gewesten staand, waarin prins Maurits zijn Staatse machtsbasis vond? En de godsdienstige variant hierop: 
mochten de gewesten zelf beslissen over religieuze kwesties, of gold een streng-calvinistische ‘staatsgodsdienst’?

Het doodvonnis
Deze tegenstelling leidde ertoe dat stadhouder Maurits in augustus 1618 het bevel gaf tot de arrestatie van Johan van 
Oldenbarnevelt en de regenten Hugo de Groot, Gilles van Ledenberch en Rombout Hogerbeets. Een speciaal gevormde 
‘generaliteitsrechtbank’ sprak op 12 mei 1619 het doodvonnis uit over landsadvocaat Van Oldenbarnevelt. De volgende 
morgen werd hij met een zwaard onthoofd op het Binnenhof in Den Haag. Op het schavot, dat voor de Ridderzaal was 
opgetrokken, sprak hij tot het massaal toegestroomde publiek: “Mannen, gelooft niet dat ik een landverrader ben, ik heb 
oprecht en vroom gehandeld, als een goede patriot, en zo zal ik sterven.” En zijn laatste woorden, tot de beul: “Maak het kort, 
maak het kort.” Dichter Joost van den Vondel zou in diverse hekeldichten treuren om de dood van Van Oldenbarnevelt, zoals in
het ‘Stockske’ uit 1657, waarin hij de wandelstok bezingt waarop de oude landsadvocaat steunde toen hij zijn beul tegemoet 
liep: ‘O stock en stut, die, geen’ verrader, Maer 's vrydoms stut en Hollants vader Gestut hebt op dat wreet schavot'.
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Wetenschapper en Nobelprijswinnaar Willem Einthoven (1860-1927) woonde op 
Rijnsburgerweg 23. Op 12 april jl. werd hier een herdenkbord onthuld. Einthoven was de 
uitvinder van het ECG, ook wel bekend als hartfilmpje. Zijn uitvinding wordt nog 
dagelijks, wereldwijd, gebruikt.

In de voorgaande Raadsheer schreef Hans Rohlof over de moord op Felix Guljé in de Van
Slingelandtlaan. Vlak erna
verschenen in het Leids
Nieuwsblad en het Leids
Dagblad artikelen over een
nieuw boek over Felix Guljé
met de titel ‘De oorlog was
nog niet voorbij, het
ontspoorde verzet en de
moord op Felix Guljé’. Dit
boek is geschreven door Frits
van Oosten en is uitgegeven
door uitgeverij Ginkgo. Frits
van Oosten is bereid een
lezing te geven aan onze
buurt. Graag peilen we de
interesse hiervoor. Deze kan
voor 1 september kenbaar

gemaakt worden bij de redactie: redactieraadsheer@hotmail.nl

Buurtgenote Dorothée Albers heeft een eerste dichtbundel geschreven met de titel ‘Het
gras van de donderdag/gekleurde verzen’. Ze signeerde en droeg voor uit de bundel op
zaterdag 14 mei bij De Kler te Oegstgeest. Eerder verscheen van haar de roman
‘Zeemansgraf voor een kort verhaal’. Momenteel werkt ze aan een nieuwe roman.

Begin mei stonden er een paar
dagen witte bekertjes
onderaan een boom aan het
begin van de Van
Oldenbarneveltstraat. Op de
boom zat een stukje uitleg.
Het gaat om een 
biodiversiteitsonderzoek van
Cobra Groen-inzicht in
samenwerking met Naturalis
en de Leidse Universiteit. Het
onderzoek gaat om de bijdrage

aan de biodiversiteit van verschillende boomsoorten in de stedelijke omgeving. Zie ook: 
www.cobra-connect.nl/biodiversiteitsonderzoek_leiden

Schade in de Leidse Hout: in april is de Krantzbank in de
Leidse Hout ernstig beschadigd. De plaquette geplaatst
door de Vrienden ter herinnering aan de
initiatiefnemer/financier van de Leidse Hout, bleek met geweld van de bank gerukt en 
onvindbaar. Ook de andere banken zijn beschadigd en besmeurd met graffiti. En hetzelfde geldt
voor de drinkwaterfontein, die ook (weer) beschadigd is.

Eind mei is gemeente Leiden begonnen met het selecteren en markeren 
(blessen of aanstippen) van bomen in de Leidse Hout die om
verschillende redenen gekapt moeten worden. Dat verklaart de oranje
stippen (kap) en driehoeken (toppen) op de bomen. Het eigenlijke kappen
gaat pas vanaf december gebeuren.

Aan het begin van de Van Oldenbarneveltstraat wordt op het moment van
schrijven druk gewerkt aan een zwembad in een tuin, zodat de bewoners
deze zomer kunnen genieten van een frisse duik.

U I T S M I J T E R
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Opnieuw is er het voornemen om de 
Posthofrotonde anders in te richten ten behoeve 
van de verkeersveiligheid. Dit nieuws werd 
besproken tijdens de ALV.

Tandartspraktijk Kies-Precies van Harry en 
Désirée Betcke is per 1 juni 2022 gesloten. Deze 
praktijk was achtereenvolgens gevestigd aan de 
Johan de Wittstraat, de Rijnsburgerweg en de 
Terweeweg. Sinds april 2011 adverteerde de 

praktijk in de Raadsheer en leverde daarmee vele jaren een bijdrage aan het financieel mogelijk maken van onze buurtkrant, 
waarvoor onze dank! Het komende half jaar werkt Harry Betcke nog bij de Leidse Hout Tandartsen aan de Houtlaan 59, om de 
overgang voor de patiënten en zichzelf gemakkelijker te maken. Harry en Désirée Betcke zijn verhuisd naar Doesburg en 
hebben daar nu een kleine tandartspraktijk. Désirée voelt zich als kunsthistorica enorm op haar gemak in Doesburg en raadt 
ons het jaarlijkse Hanzefeest aan, waar 450 vrijwilligers zich jaarlijks in middeleeuwse kledij hullen.

Grote Weide Leidse Hout
Zaterdag 9 juli van 13.00 tot 23.00 uur Werfpop met onder andere Jett Rebel, Son Mieux en S10. 
Voor het volledige programma zie www.werfpop.nl

Cultuurhuis de Paulus
10 september van 13.30 tot 17.30 uur Open Monumentendag, Verkooptentoonstelling glazen 
sieraden, met muzikale bijdragen van Musica Fresca en het Altea ensemble 
Voor meer informatie zie www.muziekkamer-oegstgeest.org

Openluchttheater Leidse Hout
16 juli, 14 en 16 uur Kindervoorstelling door theatergroep Ploef, de stukken van Rembrandt
16 juli, 20 uur Liquid Sun Orchestra: jazz, funk, soul, dub en reggae
30 juli, 20 uur Beth & Flo: klassiek concert met een twist!
13 augustus, 20 uur Jazzavond met Boris van der Lek
27 augustus, 20 uur Ligt het aan mij? Anne Aerts zingt Annie M.G. Schmidt
28 augustus, middag Theaterwerkgroep Raadsherenbuurt: kindertheatervoorstelling
10 september, 20 uur Gospelavond met ZO! Gospelchoir
17 september, 20 uur ABBA-avond met coverband ABBA Experience
Voor meer informatie zie www.oltleiden.nl
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Concerten in de Waterlelie. Zondag om 13.30 uur. Toegang gratis!
10 juli Die Schlüsselstädter Musikanten en Noyana: zingen voor je leven
17 juli Reünisten Orkest der Genie en 

Soul Shoes
24 juli The day after: covers uit de 

jaren 60, 70, 80
31 juli So What: jazz
7 augustus Old Rhine Jazz Band: jazz 

en meer
14 augustus Leo’s Drugsstore: latin, funk en 

jazz
21 augustus Aisling: Iers
28 augustus Viswijvenkoor: Over de zee en 

Shanty’s
4 september Popcore All Sounds
11 september Dansorkest Date 7-2-7
18 september Wereldmuziekorkest Leiden-Noord en Harmonie Voorschoten
Voor meer informatie zie www.vriendenvandeleidsehout.nl

Uitslag puzzel
Horizontaal
1. Leonardo 3. universiteit 8. informatica 10. Descartes 12. citatie 17. antropologie 19. 
Pythagoras 20. Curie 21. raadsheer 22. Einstein 23. psychologie 27. actuaris 28. Huygens 29. 
Hawking 30. Multatuli 31. quest 32. empirisme 33. Newton

Verticaal
2. kunde 4. kwantummechanica 5. mathemaat 6. fysica 7. biologie 9. astronomie 11. 
fundamenteel 13. introspectie 14. Barabas 15. Copernicus 16. wetenschap 18. professor 24. 
experiment 25. erudiet 26. tesla

Uitslag zoekplaatje
Deze struikelstenen liggen voor de Fagelstraat 17, ter nagedachtenis aan de familie Mohr.

U I T S M I J T E R
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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 Olivier de Jonge
Bezorging Ella van Luyn, Elias en Floris van den Bogaert, Philip Wijnhoven 
Oplage 325 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)
Roel Meeuwesse 06-11376268
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 Goudraan, 
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

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 2 september 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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