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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!

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
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Wat is feest? Het is leeftijdsafhankelijk; drie jongeren uit de Raadsherenbuurt, Olivier, Liam en 
Valentijn, vertellen wat zij als leukste feest ervaren. Het is plaatsgebonden; enkele 
internationale bewoners uit onze buurt vroegen wij naar de feestelijke tradities van hun 
geboorteland en dat leverde warme herinneringen op aan Kerstmis en andere traditionele 
feestdagen in Turkije (Serdar), Canada (Maarten),
Denemarken (Erik) en Engeland (Richard). Kiki
schreef over de kerstdagen in Ierland, het land van
haar echtgenoot Alan. Het is ook tijdgebonden; de
feestdagen staan voor de deur, maar ze zijn niet voor
iedereen een feestje. Maryna en Marina uit Oekraïne
denken met weemoed terug aan de vieringen van de
Oekraïense feesten. Zij delen met ons hun verhalen,
doorspekt met traditionele gerechten die bij hun
feestdagen horen. 

Bij het samenstellen van dit nummer miste de
redactie twee ouwe getrouwen, Hans Rohlof en
Martine Voskuil. We zijn hen zeer dankbaar voor de
jarenlange inbreng! Vol enthousiasme gaan wij verder,
onder andere met een nieuwe rubriek van Wolter
Mooi, die graag bij u naar binnenkijkt - naar uw
vensterbank. 

En er is meer nieuws; de nieuwe wijkambassadeur,
Marcel Terlouw, stelt zichzelf voor. Dat is meteen ook
feestelijk, want zijn aanstelling betekent dat er
binnenkort in onze buurt extra aandacht zal worden
besteed aan energietransitie, individueel of collectief –
Marcel wil dat met ons gaan onderzoeken.

Voor de meeste mensen is de kerstperiode een tijd vol
gezelligheid en samenzijn, maar niet voor iedereen, om zeer uiteenlopende redenen. Meer 
mensen dan wij bevroeden, voelen zich eenzaam. Bert Verkooijen en Hanny van de Kruijs 
maakten in 2018 een aangrijpende documentaire over dit onderwerp en zij vertellen ons hoe 
dat tot stand kwam. Degenen die zich dit jaar in mindere mate verheugen op de feestdagen, 
gun ik dat zij het deze periode zo fijn mogelijk voor zichzelf weten te maken.

Namens de gehele redactie wens ik eenieder van u warme 
feestdagen, en zeg ik: “Welkom 2023!"

V a n  d e  R E D A C T I E

Feest! Eveline Kamstra

Zoekplaatje

Waar staat deze
prachtige bonte hulst?

Hij is te vinden in 
onze buurt.

Kiki Breet maakte 
de foto.

Anne Sanderink - Katja Lubina
Eveline Kamstra - Nicole v.d. Linden

Kiki Breet
Marit Timmers - Wolter Mooi
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Afscheid van Hans Rohlof
Hans Rohlof was letterlijk en figuurlijk ons oudste redactielid. Hij meldde zich voorjaar 2015 spontaan aan
bij de redactie, omdat hij als net gepensioneerde graag dit vrijwilligerswerk wilde oppakken. Hans schreef
graag lichte, beschouwende teksten en deed vele interviews. Inmiddels zijn we 7,5 jaar verder en is Hans
gestart met een nieuwe uitdaging bij de Rotary. De afsluitende zin van zijn eerste bijdrage is nog steeds 
op hem van toepassing: “Aan het werk, senioren!!”. Dank je wel voor je inzet voor de Raadsheer, Hans!

Welkom redacteur Wolter Mooi
De redactie is zeer verheugd dat Wolter Mooi met ingang van dit nummer 
deel uitmaakt van de redactie van De Raadsheer. Wolter, die met 
echtgenote Hanneke in de Johan de Wittstraat woont, was tientallen jaren 
als patholoog verbonden aan Het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, het
Erasmus MC en het VUmc. Hoewel hij als scholier en student veel dichtte 
en verhalend proza schreef, richtte hij zich als patholoog vrijwel uitsluitend
op wetenschappelijke teksten: hij schreef, of droeg bij aan, enkele 
honderden artikelen en een tiental wetenschappelijke boeken. Nu hij als 
gepensioneerde de handen weer vrij heeft, komen de schone letteren weer
in het vizier - hoewel hij dezer dagen nog meer bezig is met beeldende 
kunst en (klassieke) muziek. 

Wolter hoopt met zijn redacteurschap nieuwe contacten te leggen in onze 
Raadsherenbuurt en hij is nieuwsgierig naar alles wat zich op cultureel vlak achter de talrijke voordeuren 
ervan afspeelt. Om een opzetje hiervoor te geven staat elders in ons blad een eerste stukje van zijn hand,
waarin hij mijmert over vensterbanken: wat zetten onze buurtgenoten zoal in hun vensterbanken, en 
welke verhalen horen daarbij?

Philip is verhuisd
Op 1 december is onze bezorger Philip Wijnhoven samen met zijn gezin verhuisd uit de buurt. Hij 
bezorgde sinds juli 2021 samen met Floris en Elias van den Bogaert de Raadsheer in hun deel van de 
straten van de buurt. Floris en Elias doen dat voortaan samen. Dankjewel Philip!

Alle bezorgers en de voorplaattekenaar werden door het bestuur van de buurtvereniging bedankt met een
chocoladeletter voor hun inzet dit jaar.

De redactie wil telkens een boeiende Raadsheer maken waarin de hele buurt
vertegenwoordigd wordt. Als redactie zijn wij sterk geconcentreerd in de Van
Oldenbarneveltstraat en de Fagelstraat, maar wij missen contact in de overige
straten van de wijk. Daarom vragen we je om lid te worden van het buurtpanel.
Het buurtpanel bestaat nu uit 12 buurtgenoten, voor een goede spreiding over de
wijk zijn meer aanmeldingen gewenst.

Wat houdt het buurtpanel in?
Als lid van het buurtpanel ben je een informatiebron/contactpersoon voor de
redactie. Vier keer per jaar, na onze redactievergadering, ontvang je een mail. Daarin geven we aan 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 
benaderen we dan zelf die personen met de vraag of zij mee willen werken. Ook zijn we altijd op zoek naar 
familienieuws (verhuizingen, geboortes en overlijden) en superlokaal nieuws, zoals omgevallen bomen of 
nieuwe lantaarnpalen. Kortom: je bent onze informatiebron ter plaatse.

Kosten/baten
Het kost je dus 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. Hartelijk dank 
namens de redactie!

Nieuws van de redactie Anne Sanderink

Oproep buurtpanel

V a n  d e  R E D A C T I E
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Met deze laatste Raadsheer van het jaar sluiten we 2022 af – het jaar dat begon in lockdown en dat nu gelukkig zonder 
coronamaatregelen eindigt. December is de tijd om terug te kijken en om het jaar dat bijna voorbij is in lijstjes te vangen.
Ik zal proberen om het Raadsherenbuurt-jaar (in willekeurige volgorde!) in een Top-10 te vangen. Dit is natuurlijk een 
zeer persoonlijk lijstje, en ik nodig u graag uit om uw eigen lijstje te maken en zo het afgelopen jaar aan u voorbij te 
laten gaan. 

Op nummer 1 staat wat mij betreft het Leiden City of Science festival, de aaneenschakeling van evenementen waarmee de 
wetenschap, kennis en kunde van onze stad gevierd werden. Ook in de Raadsherenbuurt besteedden we daar aandacht aan met 
een themanummer van De Raadsheer en een bezoek van de Wijscokar tijdens het tweede zomerfeest in september. 

Dat we dit jaar niet één maar twee zomerfeesten hebben georganiseerd staat op nummer 2: we vierden het afschaffen van de 
meeste coronamaatregelen met een extra, drukbezocht midzomerfeest in juni. 

Op nummer 3 noem ik graag de instelling van het buurtpanel dat bijdraagt aan een meer diverse Raadsheer. De plaatsing van 
de Stolpersteine op 15 juni hoort ook in dit rijtje thuis. Deze negen struikelstenen, in de Fagelstraat en de Johan de Wittstraat, 
houden de herinnering levend aan mensen die het slachtoffer werden van het naziregime doordat je erover struikelt ‘met je 
hoofd en je hart’. 

Deze oorlogs-nummer-4 wordt op de voet gevolgd door nummer 5, de werkgroep RHB helpt Oekraïne, die dit jaar is opgericht
om de mensen die de oorlog in hun land ontvlucht zijn, zich thuis te laten voelen in onze buurt. 

Op nummer 6 de kindertheatervoorstelling in een stampvol Openluchttheater van de Leidse Hout, gevolgd door 7 het artikel 
over de hutspotmaaltijd in het Leidsch Dagblad. 

De 32e editie van de Raadsherenloop staat op nummer 8 en op nummer 9 de andere vaste evenementen die we organiseren, 
zoals de borrel en kleedjesmarkt tijdens Koningsdag en Sint-Maarten. 

En last but not least op nummer 10  de komst van alle nieuwe buurtgenoten die in 2022 hier zijn komen wonen, en die zich 
hopelijk gauw thuis zijn gaan voelen in onze mooie Raadsherenbuurt. 

We kijken ernaar uit om 2023 als vanouds te starten met de Nieuwjaarsborrel, die we twee jaar lang hebben moeten annuleren 
als gevolg van de coronapandemie, en we hopen daar veel buurtgenoten te ontmoeten. 

Namens het bestuur wens ik u een feestelijke decembermaand toe!

V a n  h e t  B E S T U U R

Van het bestuur Paulien Retèl, voorzitter

Vlnr: Robbert de Waal, Paulien Retèl, Sylke Wieland, Joep Besselink, Barbra Verbij, Roel Meeuwesse
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Sinds september van dit jaar ben ik de nieuwe wijkambassadeur voor de energietransitie in het Boerhaavedistrict. Het is 
mijn taak om de energietransitie in de Raadsherenbuurt, de Vogelwijk en het Houtkwartier aan te jagen. 

Mijn kennis op het gebied van energie is uiteenlopend. Vroeger was ik een aantal jaar 
werkzaam bij de Vereniging Milieudefensie, eerst als vervangend dienstplichtige en 
daarna als vrijwilliger. Later, vanaf het moment dat ik mijn huis in de Vogelwijk had 
gekocht, in 2006, ben ik bezig geweest met de verduurzaming van onze woning. In mijn 
werk als zelfstandig fotograaf ben ik veel bezig geweest met natuur, milieu en energie en 
heb ik een aantal foto- en videoprojecten over milieu en energietransitie gemaakt, 
waardoor ik veel kennis op dit gebied heb vergaard. De afgelopen twee jaar zat ik in de 
gemeenteraad van Leiden waar ik veel inzicht heb gekregen over besluitvorming, plannen
en mogelijkheden voor de energietransitie en de betrokkenheid van de inwoners van 
Leiden daarbij.

Huis-aan-huis bevragen
Wat mij bovenal heel duidelijk is geworden, is dat we het met elkaar moeten doen; 
buurten en bewonersgroepen kunnen niet zonder de overheid en de overheid kan niet 
zonder haar inwoners. Uiteindelijk moeten mensen mede kunnen kiezen hoe zij hun 
toekomstige energievoorziening willen regelen. De gemeente is er om initiatieven te 
ondersteunen en ervoor te zorgen dat niemand in het donker of in de kou komt te zitten. 
Hiervoor zijn overkoepelende maatregelen nodig, zoals bijvoorbeeld een warmtenet (het 
is aan de politiek of die warmte uit Rotterdam komt of uit de directe omgeving, dan wel 

via bedrijven en instellingen in de buurt). Ik streef ernaar dat zoveel mogelijk mensen gaan meedenken over mogelijke energie-
aanpak voor de wijk. Nemen we gezamenlijk deel aan het warmtenet of neemt ieder individueel een warmtepomp, of werken 
we met een collectief aan de aardwarmte? Allereerst is het nodig een goed beeld te krijgen van wat bewoners al hebben 
ondernomen, en aan welke maatregelen en initiatieven behoefte bestaat. Een van mijn voornemens is om, samen met 
wijkbewoners van de Raadsherenbuurt, huis voor huis, iedereen te bevragen en te bedenken wat de beste oplossingen zouden 
kunnen zijn voor de toekomstige energievoorziening. Dat zou kunnen resulteren in een collectieve aanpak, die wellicht 
goedkoper uitpakt dan particuliere initiatieven.

Oproep voor de werkgroep
Het belangrijkste is dat wij als inwoners van dit district (Vogelwijk, Raadsherenbuurt, Houtkwartier) een overwogen keuze 
maken voor onze toekomst. Daarom wil ik hierbij enthousiaste bewoners, die actief willen worden in een werkgroep om deze 
plannen uit te werken, oproepen om zich bij mij aan te melden. Stuur je mail naar Marcel Terlouw: boerhaave@gagoed.nl Of 
bel: 06-22702224

De redactie ontving een recept met een hoofdingrediënt dat op te rapen is in de eigen buurt. 

De tamme kastanje op de hoek van de Fagelstraat en de Van Ledenberchstraat heeft medio oktober enorm veel kastanjes laten 
vallen; akelig stekende bollen. De meeste splijten dan en de grote kastanjes springen eruit. Die dikkertjes raap je op. Ik heb er 
ongeveer twee kilo dikke exemplaren opgeraapt, bereid en ingevroren voor als het winter wordt; dan wil ik ze klaarmaken met 
room en zout, en dan eten met spruitjes.

Kastanjepuree

Was de kastanjes onder 
de kraan en maak dan 
voorzichtig met een 
superscherp mesje een 
snee of kruisje in de 
schil.

Daarna 10 minuten 
koken, iets laten 
afkoelen en de buitenste 
schil afpellen. Dat is 
echt een geduldwerkje 
en het lukt lang niet 

altijd om ze heel te houden; vaak moet je de inhoud met een 
mesje of lepeltje eruit peuteren.

Doe een gewenste hoeveelheid van deze kruimelige oogst in 
een pannetje met een bodempje melk, een klont roomboter en 
een schepje bouillonpoeder of een verkruimeld blokje 
tuinkruiden- of groenten- of kippenbouillon, en laat dat op een
laag vuurtje ongeveer een half uur garen. 

Tussendoor af en toe roeren en indien nodig nog wat vocht 
toevoegen. Het mag best een beetje droog lijken, want er gaat 
tot slot nog een scheut ongeklopte slagroom doorheen tot de 
gewenste dikte.

Een heerlijke combinatie met beetgaar gekookte spruitjes. Eet 
smakelijk.

Op het moment dat u dit leest, zijn er helaas geen verse kastanjes meer te rapen. Maar die zijn gelukkig wel te koop, gekookt 
en vacuüm verpakt. En er bestaat ook kastanjepuree in blik, maar het allerleukste is natuurlijk: natuurlijk!

B U U R T N I E U W S

De Culinaire Raadsvrouw Janny van Nieuwkoop

De nieuwe energie-wijkambassadeur Marcel Terlouw
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Wie een boom plant, plant hoop …
Wie een boom plant, plant genot …
Wie een boom plant, plant jeugd …
Wie een boom plant, plant liefde …
[vrij vertaald]
Lucy Larcom (1826-1893), Amerikaans dichteres 

Zaterdag 19 november was het
zaailingendag in de Leidse Hout. 
Elke boom of struik produceert ieder
jaar zaailingen. Vaak nemen deze
jonge scheuten te veel ruimte in als
zij eenmaal volwassen zijn
geworden. Maar weggooien is zonde!
Daarom bepleit de gemeente Leiden 
‘Adopteer een Leids boompje. Elke
tuin verdient een kruin’

Tussen november en begin maart is het meest geschikte moment waarop je zaailingen
kunt oogsten en verplanten omdat de meeste planten in die periode in rust zijn; dan is
er geen beweging van sappen door de wortels, takken en bladeren. De uitgegraven
zaailingen kunnen direct elders de grond in. Uiteindelijk komen de sapstromen in
maart weer op gang. 

Dus werden op 19 november jonge boompjes 
waarvan er veel te veel in de Leidse Hout staan, 
uitgegraven, zoals de lijsterbes, veldesdoorn en 
haagbeuk, taxus, hulst en wilde kers, om elders 
uit te groeien tot volwassen exemplaren. In de 
ochtend trokken vrijwilligers van onder andere 
de Groengroep, MeerbomenNu en IVN met een 
schep het bos in om de (vooraf door de 
gemeente) gemarkeerde boompjes uit de grond 
te halen. De gemeente Leiden stelde materiaal 
beschikbaar, en menskracht in de personen van 
Sheila Karlas en Dennis van Abswoude. De 
Vrienden van de Leidse Hout zorgden voor 
warme thee en koffie, lekkernijen en broodjes. 

In de middag waren alle inwoners
van Leiden welkom om een jong
boompje uit te zoeken met als doel
deze in hun eigen tuin te planten.
Enkele boompjes kregen een plek in
een tuin in Oegstgeest, in het Bos
van Bosman en zelfs in de
Ommedijkse Polder te Wassenaar. 

Het maakt natuurlijk ook niet uit
waar de zaailingen terecht zijn
gekomen. 

Op hun nieuwe plek ontspringt
hoop, genot, jeugd, liefde ...

B U U R T N I E U W S

Nieuws uit de Leidse Hout. Laten we een boom opzetten Eveline Kamstra
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De participatie over de herinrichting Raadsherenbuurt fase 2 is bijna afgerond. Het gaat hierbij om de herinrichting van 
de Antonie Duycklaan, Paulus Buysstraat, Adriaan Pauwstraat en Van Beuningenlaan; het deel van onze wijk waar naast 
woonhuizen ook drie scholen, een kinderdagverblijf en een sportpark te vinden zijn. De Antonie Duycklaan is een 
belangrijke verbinding tussen de Raadsherenbuurt (RHB) en het Houtkwartier. Het definitief Ontwerp van fase 1 is 
vastgesteld in de gemeenteraad en is daarom niet meer aan de orde geweest tijdens de participatie van fase 2.

Bewonersbijeenkomst
Op 10 november vond de bewonersbijeenkomst van de 
gemeente plaats over fase 2 van de herinrichting RHB. Het 
projectteam was aanwezig bij het Driestar college in het 
Houtkwartier. Koffie, thee en koek stonden klaar. Er waren 
verschillende tafels waar belangstellenden inzage konden 
krijgen in het voorlopig ontwerp en uitleg over de plannen. 
Niet alle vragen bleken makkelijk te beantwoorden. Zoals een 
aantal vragen van kritische bewoners naar aanleiding van het 
verkeersonderzoek. 

Doemee
Het Voorlopig Ontwerp heeft 11 t/m 27 november op Doemee
gestaan ter inzage en de mogelijkheid tot het stellen van
vragen en het kenbaar maken van ideeën en opmerkingen. Het
bestuur van de Raadsherenbuurt en Houtkwartier en leden van
de werkgroep hebben een gezamenlijke reactie gegeven. Zij
vinden dat de hoeveelheid sluipverkeer een belasting is voor
de wijk. De absolute aantallen, 550 op een gemiddelde mooie
werkdag in mei, mogen niet doorslaggevend zijn in de
beslissing geen verkeersbesluit te nemen. Het autoverkeer
trekt zich vaak maar weinig aan van de snelheidsbeperkingen.
Dit past niet bij een veilige schoolomgeving. Kinderen
moeten zelf naar school kunnen fietsen. Het projectteam vindt
overigens dat het op veel plaatsen in Leiden veel drukker is
en de grens voor ingrijpen bij 7000 auto’s per etmaal ligt. De
verenigingen hebben ook moeite met het dwarsparkeren in de
Adriaan Pauwstraat. Ze vinden de straat niet breed genoeg en
zijn bang dat de chaos bij school alleen maar groter wordt.
Verder wensen ze maatregelen tegen auto’s die spookrijden in
de Paulus Buysstraat. De groep gaat graag nogmaals in
overleg met de gemeente.

Glasvezel
In onze wijk zal glasvezel worden aangelegd. De gemeente
heeft voor heel Leiden een overeenkomst gesloten met
Netwerk Exploitatiemaatschappij, een KPN-dochter. David
van Zanten, projectmanager, vertelde dat het bedrijf werkt
volgens een eigen planning. Voor de Vogelwijk betekent dit

dat glasvezel niet tijdens de herinrichtingswerkzaamheden 
aangelegd kan worden. Voor de Raadsherenbuurt is er nog wel
een kans dat de aanleg gelijktijdig gaat lukken.

Rozenplein
Een bewoner van de Raadsherenbuurt gaf aan dat de vragen 
aan de gemeenteraad over hoe het in bruikleen geven van 
grond binnen zich verhoudt tot het Didam-arrest zijn 
beantwoord. De antwoorden zijn zeer algemeen. De afgelopen 
weken zijn raadsleden op bezoek geweest om de situatie ter 
plekke te bekijken. Er worden vervolgvragen voorbereid 
inzake de rechtsgeldigheid van het besluit. De vraag is of de 
functie Verkeer (Ventweg) zonder meer kan worden omgezet 
in de functie Wonen.

Planning 
Het  projectteam  verwacht  tot  half  januari  2023  nodig  te
hebben  om  tot  een  Definitief  Ontwerp  te  komen.  Daarna
kunnen  bestek  en  tekeningen  gemaakt  worden.  Het  is  de
bedoeling  dat  de  gemeenteraad  op  9  maart  2023  het
uitvoeringsbesluit kan vaststellen. Het doel is eind mei 2023
de aanbestedingsprocedure  te  kunnen  starten.  De  uitvoering
van de werkzaamheden voor de hele Raadsherenbuurt zou dan
vanaf  oktober  2023  kunnen  plaatsvinden  en  duurt  tot  april
2025. 

B U U R T N I E U W S

Herinrichtingsplannen: stand van zaken november 2022 Barbera Kersbergen

Een aantal aanpassingen die de gemeente voornemens is:

Een veiligere fietspadpaal (Erdi fietsflex 100 rood en wit) bij de 
ingang naar de De Kosterweg. Deze paal absorbeert de schok bij
een aanrijding, waardoor er minder kans is op letsel bij de 
ongelukkige die de paal over het hoofd ziet.

Vijf extra parkeerplaatsen aan einde van de Van Beuningenlaan. 
Vooral bezoekers van de atletiekbaan profiteren hiervan. De 
gemeente wil in de toekomst alleen parkeren in vakken toestaan.

Plateaus bij alle kruisingen, de bestaande plateaus blijven. Voor 
de ingang van de tennisbaan en op de eerste helft van de Antonie
Duycklaan komt eveneens een plateau. 

De schoolzone wordt uitgebreid tot voorbij de Krullevaar. Dit 
om te zorgen dat men, vooral kinderen, de tennisbaan veiliger 
kan verlaten.

De stoep van de Van Beuningenlaan wordt iets smaller en de 
parkeervakken worden iets breder. De hoop is dat langsfietsende
jeugd in de nacht zich minder uitgenodigd voelt om spiegels van
auto’s te trappen. 

De meeste veranderingen zijn gepland voor de Adriaan 
Pauwstraat. Minder parkeerplaatsen voor auto’s, dwarsparkeren 
en meer parkeerplekken voor bakfietsen. 

Een aantal bomen die in slechte staat zijn, zullen worden gekapt.
Ze worden na het uitvoeren van de werkzaamheden vervangen. 
Er zijn ook een aantal extra bomen in het ontwerp opgenomen. 
Ze worden tussen oktober en mei geplaatst.
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Ook dit jaar heeft het bestuur van de Raadsherenbuurt ervoor gezorgd dat op 11 november het feest van Sint-Maarten 
kon worden gevierd. Veel kinderen gingen met hun ouders de straat op om op het Rozenpleintje te verzamelen. Dit jaar 
zonder vuurkorf, want die was onverhoeds verdwenen, dus er kon helaas geen vuur gemaakt worden. 

[Mocht iemand nog een vuurkorf voor het Rozenpleintje hebben, breng hem dan vooral daarheen. Bij voorbaat dank!]

Het verhaal van Sint-Maarten werd (kort) verteld door Paulien Retèl, de voorzitter van
het bestuur, die benadrukte dat het om het uitdelen gaat. Daarna gingen de kinderen als
een speer snoepjes ophalen. 

Voor degenen die het verhaal niet kennen even een korte versie: Het verhaal van Sint-
Maarten gaat over een man die in het leger diende en op een koude avond de helft van
zijn mantel weggaf aan een bedelaar. Hij gaf de helft van zijn mantel aangezien hij
slechts voor de helft eigenaar was omdat de andere helft van de mantel was betaald
door het leger en dus toebehoorde aan het leger. Hij sneed zijn mantel doormidden en
gaf dat aan de bedelaar, die volgens Sint-Maarten de mantel harder nodig had dan
hijzelf. Wat van dit verhaal bij mij is blijven hangen, is de boodschap: Deel hetgeen
wat van jou is met anderen die dit wellicht harder nodig hebben.  

Wij hadden thuis vooraf samen een
lampion gemaakt en de liedjes
geoefend. Er werd voor het eerst bij
de voordeuren voorzichtig
meegezongen en de weken erna werd
de Sint-Maartenviering bij ons thuis 
nagespeeld met
‘dingdong’ of ‘klop
klop’, en als vervolgens
de niet-bestaande deur
door papa of mama
opengedaan was, werd
gevraagd welk liedje zij

wilden horen, waarna het liedje door onze dochter, - een stuk harder dan
voor ‘vreemde’ mensen – werd gezongen. Daarna wilde dochterlief een
denkbeeldig snoepje of mandarijntje. Wekenlang plezier gehad van deze
buurtactiviteit. 

Ik hoop dat het Sint-Maartenfeest nog jarenlang in onze buurt gevierd zal
worden, ook al begint de activiteit wellicht wat concurrentie van het
Halloweenfeest te krijgen – zo heb ik hier en daar vernomen.

Op 11 januari 2023 worden Stolpersteine geplaatst aan de Rijnsburgerweg. Het is het vervolg op de plaatsingen van 15 juni 
2022 in de Vogelwijk en Raadsherenbuurt en een initiatief van Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden.

Het programma:
14.00 Rijnsburgerweg 41 - stenen voor Nico en Dorma Turksma
14.20 Rijnsburgerweg 107 - stenen voor Wolfgang Luitpold en Friederike Ruth Dinkelspiel-Waldeck
14.40 Rijnsburgerweg 163 - stenen voor Kurt en Gertrud Pollack-Simons
15.00 Rijnsburgerweg 144 - een steen voor Gonda van Dam
15.20 Rijnsburgerweg 116 - stenen voor Benjamin en Herman Meijer en een steen voor Leentje Slier
15.40 Rijnsburgerweg 60 - een steen voor Sophia Messcher-Broekman
16.00 Afsluiting

Dit programma betreft indicatieve tijden. Op elk adres zal kort
iets worden gezegd over degenen die met deze Stolpersteine
herdacht worden. Bij de afsluiting zal het Kaddish worden
uitgesproken, een joods gebed voor de overledene.

B U U R T N I E U W S

Plaatsing van Stolpersteine aan de Rijnsburgerweg

Sint-Maartenviering Marit Timmers, foto's Jeroen Hiemstra
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A D V E R T E N T I E S

Buurtinitiatief RHB helpt Oekraïne Marit Timmers
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Bij feest hoort vuurwerk. Dat kan variëren van het spetterende ijsfonteintje op een verjaardagsfeestje, tot het grandioze 
slotspektakel van een volksfeest. Jarenlang werd vuurwerk gemaakt in Leiden, door de Koninklijke Nederlandse 
Kunstvuurwerk- en Munitiefabriek A.J. Kat, kortweg Kat’s Vuurwerk genoemd. Naamgever en oprichter Jacques Kat 
werd aangeduid als ‘nestor van de Vuurwerkfabrikanten in Europa’ in het Leids Jaarboekje van 1962. Hij overleed op 78-
jarige leeftijd op 1 februari 1961.

Kat's Vuurwerk
Kat’s Vuurwerk stond afgelopen maanden in de belangstelling vanwege ‘Knallend Leiden’, een publieksevenement dat op 8 
oktober werd georganiseerd door BplusC en Erfgoed Leiden en Omstreken in het kader van Leiden European City of Science 
2022 en de Maand van de Geschiedenis. In de aanloop naar dat evenement besteedde Leidsch Dagblad in een serie artikelen 
aandacht aan het Leidse vuurwerkbedrijf. Samen met collega-journalist Anika van de Wijngaard ging ik op zoek naar oud-
medewerkers die hun verhalen zouden willen delen. Veel oudere Leidenaren kennen het vuurwerk van Kat. We hoorden 
verhalen van mensen die in december uren in de rij stonden om het te kopen, of zelfs stiekem over het hek klommen van de 
vuurwerkfabriek aan het Stadspolderweg, in een uithoek van de wijk Groenoord. Een oud-bedrijfsleider van in de negentig 
konden we bevragen via zijn schoondochter, en we liepen over het terrein met een oud-eigenaar. Familieleden van Kat waren 
we niet op het spoor gekomen.

Familieportret
Tot het appje van Jeroen Hiemstra: ‘Leuk artikel over Kat vuurwerk. Familie van Kat woont hier tegenover mij’. Een dag later 
mailt ook Janny van Nieuwkoop, naar aanleiding van de aankondiging van het evenement: ‘Hebben jullie eraan gedacht om 
Cristiana Kat uit te nodigen?’ Daar hadden we niet aan gedacht, omdat we nog geen contact hadden met de nicht van oprichter 
Jacques Kat. De dochter van Kat had in de zaal gezeten bij het evenement, maar er was geen contact tot stand gekomen.

Cristiana Kat reageert wel: ‘Ik heb mij geërgerd aan dit bijgevoegde stukje "een spannend jongensboeken verhaal", en je zult je
kunnen voorstellen hoezeer mijn nicht zich ergerde’. Ze stuurt een foto mee van een van mijn artikelen, waarin ik schrijf dat 
Kat als negenjarige knaap in z’n eentje de wereld in was getrokken ‘om wat te bereiken’. De passage had ik ontleend aan een 
uitgebreide reportage over Kat die op Oudejaarsdag 1960 in de Leidse Courant was verschenen. ‘Een absoluut absurd idee,’ 
mailt Cristiana, ‘en dit wegloop incident heeft nooit plaatsgevonden, mede gezien het liefdevolle, degelijke en gelovige gezin 
waar hij uit voortkwam’. 

Als ik een paar dagen later naast een van haar katten op de bank
zit, wijst ze op het statige familieportret dat bij haar op de kast
staat. ‘Dat was het gezin waaruit hij kwam’. Vier dames en vier
heren kijken ernstig de camera in: vader, moeder, drie zoons,
twee dochters en een tante. Jacques Kat staat in uniform achter
zijn vader, die aan tafel zit naast een andere zoon, de vader van
Cristiana. De gedrongen vrouw aan de andere kant van de tafel
is hun moeder. ‘De zonen hadden een moederbinding, dat was
exceptioneel’, aldus Cristiana, een actieve buurtbewoonster die
terugkeerde in het huis waar zij opgroeide ‘in die zo prettige
Raadsheerbuurt’. Het weglopen van haar oom noemt ze
ondenkbaar. ‘De zonen aanbaden hun moeder’.

Het moet zijn gegaan zoals Kat’s dochter het vertelde in een
interview met Leidsch Dagblad op 28 december 1985. De
verslaggever noteerde ‘dat vader Jacques Kat als opgeschoten
jongen van een jaar of achttien […] stad en land de rug toekeerde om in Frankrijk bij een oude vuurwerkfabriek in de leer te 
gaan’. Twee jaar eerder had ze aan de Leidse Courant verteld hoe Jacobus Kat ‘na enige jaren aan de zwoele zuidkust vertoefd 
te hebben’ naar Nederland terugkeerde als Jacques Kat. Dat moet rond 1900 zijn geweest. Veertien jaar later werd het 
familieportret gemaakt. Cristiana wil het absurde wegloopverhaal absoluut uit de wereld hebben, ‘het is een soort belediging 
voor de familie, alsof het een wegloopkind was’. Ze herinnert zich haar oom als een aardige man. Met oud en nieuw kreeg ze 
als kind regelmatig een zak klein vuurwerk van hem. ‘Ik zie me nog daar staan,’ zegt ze, achteromkijkend naar het tuinhekje 
aan de Fagelstraat, ‘daar stond ik het uit te delen’. Ze stak zelf niks af en gaf al het vuurwerk weg. ‘Ik voelde me de koningin 
van de straat, iedereen kwam naar me toe’.

Soefibeweging
Om de hoek in de Van Oldenbarneveltstraat woonde haar tante, de dame die op het familieportret poseert in bruidsjurk met een 
boeket in de hand. Haar echtgenoot Piet werkte als vertegenwoordiger in de vuurwerkfabriek. ‘Zij bezaten de eerste tv in de 
hele buurt en mijn nicht zat ook met mij en alle buurtkinderen op de grond, ademloos te kijken naar de intocht van sinterklaas’,
herinnert Cristiana zich. Een andere oom raakte geboeid door het vuurwerkvak en ging in de leer bij oom Jacques. 

T H E M A  –  F E E S T !

Vuurwerkmaker Jacques Kat Ruurd Kok

Portret van familie Kat uit najaar 1914 met Jacques Kat in uniform, 
staande achter zijn vader
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Cristiana pakt een portretfoto erbij van oom Tullio, de broer van haar Italiaanse moeder. Hij begon later een eigen 
vuurwerkzaak in het Zwitserse Kreuzlingen aan de Bodensee en organiseerde vuurwerkspektakels bij de watervallen van 
Schaffhausen. In de jaren 1960 en 1970 is ze daar wel eens bij geweest. Ook ging ze wel kijken bij het groot vuurwerk van 
oom Jacques op het strand in Scheveningen. Ze wil ook graag een andere kant van haar oom laten zien en leest voor uit een 
appje van haar nicht, Kat’s dochter. Dat hij een bevlogen mens was en daarnaast zeer serieus en gelovig. ‘Kind vergeet niet te 
bidden’, schreef hij in het poëziealbum van zijn dochter. Hij was een zeer spiritueel mens en lid van de Soefibeweging. ‘Hij 
verdiepte zich in iriscopie, in homeopathie en handoplegging, en genas zijn dochter hiermee van hoofdpijn, evenals diverse 
mensen die langskwamen voor diverse soorten genezing’, mailt Cristiana nog ter aanvulling na het gesprek.

Astronauten
De fascinatie voor de geschiedenis van Kat begrijpt ze niet zo 
goed. Als het gesprek afdwaalt, begint ze enthousiast te 
vertellen over de jaren dat ze als officier (woman assistant 
purser) op een passagiersschip de wereldzeeën bevoer en 
verantwoordelijk was voor correcte reisdocumenten van alle 
4000 opvarenden. Ze voer door het Panamakanaal, naar Japan 
en Australië. ‘Ik heb brand aan boord meegemaakt, nog een 
keer een moord en ook muiterij’. Terug aan wal werkte ze 23 
jaar bij ruimtevaartorganisatie ESTEC in Noordwijk, onder 
andere als rechterhand van de Nederlandse ruimtevaarder 
Wubbo Ockels. Ze herinnert zich hoe Ockels achter de 
stuurknuppel van zijn vliegtuig het toestel boven Parijs op de 
automatische piloot zette om samen met haar krentenbollen te 
eten (‘Ik zweer dit op het leven van mijn katten’). Ze toont 
foto’s waarop ze poseert met Amerikaanse astronauten, volledig
in pak, of in burger bij haar thuis. Een dull life heeft ze zeker 

niet gehad en nog steeds is ze zeer actief. Met vuurwerk heeft ze niks. ‘Ik mag hopen dat vuurwerk ooit verboden wordt in dit 
tjokvolle land, ook in deze buurt, waar mijn auto enkele jaren geleden behoorlijk beschadigd werd’.

Valentijn (9) woont aan de Houtlaan, op het randje van de Raadsherenbuurt en het 
Houtkwartier. Handig, kan hij kiezen met welke buurtfeestjes hij meedoet! 
Halloween slaat hij liever over, hij houdt niet zo van horror en mensen met maskers
op. Maar de straat opgaan voor Sint-Maarten is een ander verhaal. Lekker liedjes 
zingen (liefst een beetje originele) en snoep ophalen, hoewel een mandarijntje ook 
welkom is, wat wil je nog meer?

Leukste feest
Zijn leukste feestje is zijn eigen verjaardag, waarbij met veel mensen zijn, kletsen 
en lekkere dingen als chipjes natuurlijk belangrijk zijn. Dan is er ook zo'n gezellige
sfeer in huis. Omdat Valentijn in februari jarig is (nee, niet op Valentijnsdag!) 
worden partijtjes meestal in een binnenspeeltuin zoals Monkey Town of Bubble 
Jungle gevierd.

Cadeautjes!
Maar het leukste van je verjaardag vieren? Cadeautjes krijgen! Daarom is het 
sinterklaasfeest ook een van zijn favorieten, en ook al weet sinterklaas wat hij wil 
hebben, hij maakt voor alle zekerheid toch maar een verlanglijstje. Daar staan vaak 
zaken op die iets met voetballen te maken hebben, want dat is zijn grootste hobby. 
Bakken doet hij ook graag, dus de traktatie voor op school
kan zomaar een cup cake zijn. In ieder geval iets wat zelf
gemaakt is.

Bijzonder feest
Zomaar ergens een klein feestje van maken, dat kunnen Valentijn en zijn ouders ook goed. Patatjes
eten als avondeten, of naar de bioscoop gaan en dan als toetje naar McDonalds. Helemaal tof is het als
zijn beste vriendje blijft logeren. En een heel bijzonder feest maakte hij afgelopen juni mee, toen zijn
ouders getrouwd zijn. Al had hij toen wel iets te veel gedronken. Fristi hoor! Niet iedereen is er dol
op, maar vuurwerk afsteken tijdens het laatste èn eerste feest van het jaar vindt hij wel zo feestelijk,
lekker knetteren en knallen, veel vuurpijlen voor de deur en genieten van het grotere spul hoog in de
lucht.

T H E M A -  F E E S T !

Valentijn en Feest! Nicole van der Linden

Cristiana Kat met astronauten Wubbo Ockels (links) en Ulf Merbold op 
congres in Stuttgart, rond 1987
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“In Canada”, vertelt Maarten Vrieze uit de Johan de Wittstraat,
“was het kerstfeest een sober feest, maar dan heb ik het wel 
over mijn kindertijd, ruim 50 jaar geleden”. Natuurlijk trok 
Santa Claus eropuit met zijn slee, getrokken door de rendieren,
en legde hij op 25 december pakjes onder de kerstboom thuis. 
Maar die pakjes mocht Maarten pas openen nadat het gezin 
naar de kerk was geweest waar vader preekte. Het kerstmaal 
werd in huize Vrieze traditioneel afgesloten met moeders 
chipolatapudding met marasquinsaus. Tweede Kerstdag 
kennen ze niet in Canada. Het is daar op 26 december Boxing 
Day. Die naam is in het verleden ontstaan toen men een grote 
kist met geschenken vulde voor arbeidskrachten en arme 
lieden. Gaandeweg veranderde het karakter van deze dag in 
vermaak: sportevenementen en winkelen. 

Als jongeman verhuisde Maarten naar de Verenigde Staten. De
verschillen tussen Canada en de VS waren enorm groot, zoals 
ze ‘daar’ Kerst vieren! De sobere versiering die hij kende uit 
Canada, bleek in de VS ver te zoeken; daar was alles versierd, 
over the top! Er stonden verlichte rendieren in voortuinen, 
overal was felle kerstverlichting en men hing gekleurde 
kerstballen in de boom. De eettafel was op eerste kerstdag 
afgeladen met etenswaren. 

Belangrijk verschil tussen die twee landen is dat in Canada de 
uiteenlopende nationaliteiten in een mozaïek naast elkaar 
leven waarbij de migrantengemeenschappen sterk hangen aan 
hun oorspronkelijke identiteit. Terwijl in de VS iedereen in de 
multiculturele samenleving in een melting pot (smeltkroes) 
wordt aangemerkt als Amerikaan. 

Terug naar Maarten die over zijn jeugd in Canada praat over 
Oudejaarsavond: “Er gebeurde dan niets speciaals; we hadden 

geen oliebollen en
ook geen
vuurwerk.
Iedereen ging
gewoon op tijd
naar bed.”

En dan je
verjaardag. “Van
een verjaardag,
waarbij de familie
over de vloer komt
om je te feliciteren, nee, daar was geen sprake van. ’s Middags
kreeg ik een cadeautje, en er waren misschien wat vriendjes. 
En dat was het”.

Onafhankelijkheidsdag in Canada is op 1 juli; de scholen zijn 
gesloten, er zijn optochten, fanfares en markten. Op deze 
nationale feestdag vieren de Canadezen de ‘verjaardag’ van 
het land dat officieel is ontstaan op 1 juli 1867 toen drie 
afzonderlijke koloniën werden verenigd tot de zelfstandige 
staat Canada. Het is een gezellige feestdag waarop Canadezen 
genieten van de barbecue en het vuurwerk. De sfeer op die dag
is vergelijkbaar met onze Nederlandse Koningsdag. 

Toen hij 21 jaar was, kwam Maarten naar Nederland, en hij 
bleef. Lieke en Maarten hebben samen vier kinderen. Zij 
hebben met de kinderen altijd Santa Claus gevierd op 25 
december; met een berg cadeautjes onder de boom, maar dan 
wél met surprises en gedichten. Op eerste kerstdag werd er een
smakelijke, Hollandse stamppot gemaakt, op ‘derde’ kerstdag 
volgde dan de uitgebreide kerstmaaltijd. Deze eigen invulling 
kun je met recht een waarachtige melting pot noemen.

Van wat voor feesten houd jij?
Ik houd van festivals, dus van feesten met muziek, artiesten en dj’s. Daarnaast houd ik ook van de 
feestdagen, om dan met familie te zijn. Sinterklaas vond ik vroeger heel leuk. Daar is de magie nu wel 
een beetje vanaf, maar ik vind het nog wel gezellig.

Wat is het leukste feest dat je hebt meegemaakt?
Het 2 oktober festival van dit jaar. Dat is een festival voor jongeren van 16 tot 26 ofzo, in het Matilo 
park. Alle jeugd van Leiden en omstreken is daar. Het was leuk, omdat ik iedereen daar kende. En er 
komen grote artiesten; dit jaar waren dat Donnie, Barry Badpak, Bizzy en dj La Fuente.

Je bent zelf ook dj. Hoe zorg je ervoor dat het een goed feest wordt?
Je moet zorgen dat je de juiste muziek draait, zodat er een goede sfeer inkomt.
Dat doe door uit te proberen welke nummers wel werken en welke niet. En als
iets goed werkt, draai ik meer van die muziek.

Je organiseert ook feesten voor je school, het Stedelijk Gymnasium
Vorig jaar zat ik in het scholierenbestuur, in de positie van Praeses Uitvoer. Het
was  mijn  taak  om alle  techniekzaken te  regelen  voor  alle  evenementen.  Ik
moest  bijvoorbeeld apparatuur huren, boxen, microfoons en lampen. Samen
met  mijn  uitvoerteam  moest  ik  dat  installeren  en  tijdens  het  feest  of  een
uitvoering de techniek regelen. Nu doe ik dat niet meer, want ik zit in mijn
examenjaar. Maar in de positie Uitvoer help je je opvolgers nog een aantal jaar
mee,  dat  doe ik  nu dus ook.  En voor  dit  jaar  hebben we geregeld  dat  ons
kerstgala in (poppodium, red.) Gebr. de Nobel zal plaatsvinden. En ik ga daar
dan draaien.

T H E M A  –  F E E S T !

FEEST Martine Voskuil interviewt Olivier de Jonge (18 jaar)

Feest in Canada Eveline Kamstra
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Kerst (Jul) is in Denemarken de mooiste tijd van het jaar, met een échte
dennenboom en daarin échte kaarsen. In de woonkamer hangen échte
dennentakken, rijkelijk versierd met slingers, balletjes, rode strikken en
sneeuwpoeder; je ziet ook kravlenisser (‘klauterkabouters’) aan de meubels
hangen, of aan een klok; zij zijn een beetje ondeugend. De winkelstraten en
etalages zijn al begin november (of nog vroeger) verfraaid met lichtslingers,
gemaakt van échte dennentakken (dat kan ‘echt’ niet genoeg benadrukt worden). 

Aftellen naar kerst is een belangrijk onderdeel van
de voorpret. Jul (uitspraak: joeoel) begint op 1
december met het aansteken van de Kalenderlys,
een kaars die elke dag een stukje brandt tot en met 24 december. Op 24 december 
(kerstavond) wordt in Denemarken kerstmis gevierd met vaak een kerstdiner en cadeautjes.
Julemand (de Kerstman) is afkomstig uit Groenland en hij komt bij Deense families langs 
op 24 december met een zak vol cadeautjes.

Als kind vond Erik Hansen uit de Fagelstraat de Julekalender erg opwindend: een advent 
kalender met 24 vakjes, waarvan je tussen 1 en 24 december dagelijks een vakje opent, en 
vervolgens een klein presentje krijgt. 

Hoewel Erik ruim 50 jaar in Nederland woont, schitteren zijn ogen tijdens het vertellen 
over het Deense kerstfeest. Op 24 december wordt de kerstboom in de kamer gezet en 
opgetuigd. Het eten wordt voorbereid en er worden kerstkoekjes gebakken. Na een 
sfeervolle kerkdienst aan het einde van de middag, komt de vaste kerstdis op tafel. Het 
kerstdiner wordt afgesloten met een traditioneel Deens toetje: rijstpudding, bij Erik thuis 
met veel slagroom en zoete tonen van amandelessence en vanille. In de pudding zit een 
hele amandel verstopt. Degene die deze amandel terugvindt, wint het amandelcadeau (een 

kleinigheidje of een lekkernij) De charme bestaat eruit dat áls je de amandel hebt, dan verklap je dat niet voordat de hele schaal
leeg is. (De traditie van een rijstpudding met een hele amandel leeft tot op heden voort in de Fagelstraat want ook de zonen en 
inmiddels ook de aanhang verheugen zich jaarlijks op deze Deense traditie.) Na deze opwinding moeten alle kinderen op de 
gang wachten. Als zij dan even later weer naar binnen mogen, zijn de kaarsen in de boom aangestoken en liggen er cadeautjes 
onder de boom. Het is een Deense traditie om samen
met de hele familie rondom de kerstboom te dansen,
onder het zingen van kerstliederen, voordat de
cadeaus worden opengemaakt. Traditie is ook dat op
elk cadeau niet alleen de naam van de ontvanger
staat, maar ook die van de gever. Op 25 en 26
december gaat men naar de kerkdienst en op
familiebezoek. Erik en zijn vrouw Ine gaan jaarlijks
naar de Kerstmarkt in de Deense Zeemanskerk in
Rotterdam, om Deense kerstspullen te kopen en de
vertrouwde Deense kerstsfeer op te snuiven.Virkelig
hyggeligt.

T H E M A  –  F E E S T !

Feest in Denemarken Eveline Kamstra

Op oudejaarsavond wordt in Jutland traditioneel flæskesteg (‘geroosterd varken’) geserveerd met aardappelen en rode kool.

Er zijn natuurlijk meer belangrijke feestdagen in Denemarken, zoals Store Bededag (‘grote biddag’ voor het gewas), een 
nationale feestdag, jaarlijks op de vierde vrijdag na Pasen, drie weken voor Pinksteren.

Op 4 mei plaatst men kaarsjes in het raam om de bevrijding van 1945 te vieren. Op 5 mei zijn er overal bevrijdingsfeesten.

5 Juni is de Dag van de Grondwet, een nationale feestdag; de invoering van de eerste grondwet uit 1849 wordt op deze dag 
gevierd. In Kopenhagen gaat dat gepaard met een massale bijeenkomst; in de dorpen gaat men naar de kerk en zingt iedereen 
traditionele, vaderlandslievende liederen. Ook op verjaardagen en bij etentjes worden deze liederen nog wel eens aangeheven.

23 juni is Sankt Hansfest, het Midzomernachtfeest. In het hele land worden ’s avonds grote vreugdevuren ontstoken, om de
boze geesten te verjagen. Meestal wordt een zelfgemaakte heks op die brandstapel verbrand.
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Mijn partner komt uit Ierland, regio Dublin, en zodoende vieren wij met onze kinderen
regelmatig kerst in Ierland. Het is niet heel anders dan in Nederland en toch ook weer
wel… Om te beginnen zijn de ‘eilanders’ net iets beter in het sfeervol maken van hun
omgeving in de donkere maanden. De etalages, de straatverlichting en de pubs doen je
even vergeten dat het de maand met het minste daglicht is. De supermarkten puilen uit
met feestelijke lekkernijen, daar zijn die twee huismerk-voor-de-feestdagen-schappen in
onze supermarkten niets bij! Speciale edities van je favoriete koekjes, saus of likeur zijn
alleen in december te koop en vinden gretig aftrek. Ik zwicht er ook elke keer weer voor
en dus vliegen we met twee keer zoveel bagage terug dan waar we mee kwamen. Mijn
schoonzussen weten inmiddels dat de kerstuitgave van het blik Fox’s chocolate biscuits
op mijn wensenlijstje staat en de meeste jaren vindt zo’n blik een plekje onder mijn
kerstboom. 

The panto
Een traditie die wij gretig geadopteerd hebben, is het bezoeken van een panto. Dit komt van het woord pantomime en refereert 
aan een typische theatervoorstelling. In bijna elk theater in Ierland staat er een panto op de planken in de maand december. Dit 
is een voorstelling waarin veel muziek en zang zit, er altijd minstens één vrouwenrol door een man gespeeld wordt en het 
publiek aangemoedigd wordt om mee te doen. Het is vaak een bestaand verhaal of sprookje, herschreven tot komedie met 
slapstick-elementen. De humor is zelden plat en vol kwinkslagen die alleen de volwassenen oppikken. Het levert een heerlijke 
chaos op waarbij acteurs het publiek in komen, kinderen door de zaal rennen, de popcorn om je oren vliegt en waar elk kind 
met een lichtgevend speeltje zwaait, waardoor je eigenlijk het podium nauwelijks meer kunt zien, maar dat mag de pret niet 
drukken.

De kerk, de pub en ook nog iets te eten
Terwijl kerst bij ons draait om 25 en 26 december, en tegenwoordig in sommige families ook nog 27 december, zijn in Ierland 
kerstavond en eerste kerstdag de ‘echte’ kerstdagen. Traditioneel gezien gaan veel mensen op kerstavond naar de mis en naar 
de pub. Op eerste kerstdag is er ‘s ochtends ook een mis, waarna het goed gebruik is om bij mensen aan te waaien voor een kop
koffie of thee met een sandwich of iets zoets. Als kerstdiner zal er bij velen kalkoen én gekookte ham op tafel staan, altijd 
vergezeld door roast potatoes én aardappelpuree. De groente erbij bestaat uit wortelen, koolraap- en wortelpuree én soms nog 

een groentesoort bijvoorbeeld spruitjes of pastinaak. De gemiddelde Nederlander zal 
denken dat je zelf opschept en kiest uit de gerechten, maar niets is minder waar; je 
krijgt álles op je bord, overgoten met jus! Veel te veel dus… En dat is jammer, want de
toetjes, daar liefkozend pud genoemd, zijn ook niet te versmaden. Mijn wijlen 
schoonmoeder was een fantastische kok, die altijd meerdere desserts maakte en, let 
wel, niets uit potjes of pakjes! 

Op 26 december is Saint Stephen’s Day, ook wel The Day of the Wren genoemd. 
Heilige Stephanus was de eerste martelaar van het christendom, gestorven in de eerste 
eeuw na Christus. Hij zou door een wren (een winterkoninkje) zijn verraden. De Ierse 
traditie bestaat uit het ‘jagen’ op een winterkoninkje (tegenwoordig een nep-vogeltje) 
en het op een versierde paal plaatsen. Op 26 december zullen veel Ieren de pub 
opzoeken voor nog meer gezelligheid. De feestdagen worden afgesloten met het 
opeten van de kliekjes, namelijk turkey toasti of witbrood met opgebakken ham.

Sinterklaas is mijn favoriete feestdag. Ik vind cadeautjes krijgen sowieso altijd leuk. We
vieren het al zolang ik me herinner, en met de hele familie; opa’s en oma’s, oom en tante en
mijn ouders en broers. Toen ik nog geloofde in sint, bonkten de buren op de deur en dan
stond er opeens een zak met cadeaus. Ook is sinterklaas een keer langsgekomen, toen
kwam hij veel te laat en heeft hij ons in bed gestopt, dat was wel bijzonder. Nu mijn broers
en ik ouder zijn, eten we met elkaar en we geven een cadeau van ongeveer € 20,- met een
lang gedicht aan degene wiens lootje je hebt getrokken. Ik vind het supergezellig dat
iedereen er is en dat het buiten donker en koud is. Dit jaar gaan we voor het eerst dobbelen.
Daar zitten dan geen gedichten bij, alhoewel ik verwacht dat er een paar mensen toch wel
gedichtjes maken, omdat ze dat leuk vinden. We maken altijd plaaggedichten voor elkaar.
Het gedicht moet ook bij het cadeau passen. Ik vind zelf dichten niet zo heel leuk, maar een
gedicht krijgen en moeten voorlezen wel. De gedichten zijn het leukst als er humor in zit.
De aanloop is ook erg leuk omdat iedereen geheimzinnig doet en ik al probeer te raden
welk cadeau ik krijg. Vroeger vond ik het krijgen van cadeautjes in mijn schoen erg
spannend en leuk.  Ik vind truffelpepernoten het lekkerst.

T H E M A  –  F E E S T !

Mijn favoriete feestdag Kiki Breet interviewt Liam (15 jaar)

Feest in Ierland Kiki Breet
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Bij een feest hoort voorbereiding, als gastheer/vrouw ga je bedenken wie er komen en welke hapjes en drankjes je gaat 
serveren. Als gast zorg je voor een attentie voor die gastheer/vrouw, denk je na over wat je gaat aantrekken en hoe laat je wilt 
arriveren. Alleen naar een feest gaan is nog niet zo erg, je ontmoet daar andere mensen die misschien ook alleen zijn en met 
wie je een gezellige tijd hebt. Daarna ga je wel weer alleen naar huis. In je eentje een feest organiseren kan prima, hoewel het 
natuurlijk gezelliger is als je de voor- en napret kunt delen. Je kunt jezelf verwennen met lekker eten en drinken, een mooi 
boek, fijne muziek, een interessante film. Maar is dat hetzelfde als de interactie die je met anderen hebt tijdens een feestje? We 
staan er misschien niet vaak bij stil, maar veel mensen zijn eenzaam en hebben niemand om feest mee te vieren.

Documentaire Eropaf
Bert Verkooijen en Hanny van de Kruijs, wonend aan de Rijnsburgerweg, maakten al in 2018 de documentaire Eropaf, 
omgaan met eenzaamheid onder ouderen. Twee jaar werkten zij aan het verhaal van bewoners van de Afrikaanderwijk in 
Rotterdam Zuid. De documentaire van Bert en Hanny is gratis te bekijken. Klik op http://www.verkooijen-
videoproducties.nl/onze-producties/documentaires/

Bert en Hanny, vertel eerst eens iets over jullie zelf
Wij wonen al sinds 1975 aan de Rijnsburgerweg en hebben er vijf kinderen 
opgevoed, die allemaal getrouwd zijn en ons inmiddels 12 kleinkinderen hebben 
gegeven. Voor de jongste van anderhalf zorgen we nog. Bert heeft een carrière als 
beleidsmaker op het ministerie van Verkeer en Waterstaat (zoals het toen heette) 
achter de rug waar hij zich bezighield met verkeer en ruimtelijke ordening. Hanny 
verdeelde haar tijd tijdens haar werkzame leven tussen de GGZ Leiden, waar zij 
onder andere bij het traumateam werkte, en de PAAZ (psychiatrische afdeling in 
algemeen ziekenhuis) in Amersfoort. Tegenwoordig genieten we van reizen met de 
camper, fietsen en wandelen in de omgeving, lezen en het bezoeken van concerten 
en toneelvoorstellingen. Ook leren we nog steeds door colleges te volgen aan de VU.
Daarnaast heeft Hanny altijd een of meerdere bekenden waarvoor zij mantelzorger 
is. En sinds kort is zij ook lid van het buurtpanel van de Raadsheer.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen voor de documentaire?
Bert: Filmen was altijd al een hobby van me, maar dan moet je echt denken aan familie- en vakantiefilmpjes. Toch wilde ik 
daar meer mee doen, en toen ik stopte met werken ben ik een cursus documentaire maken gaan volgen. Hanny hielp als 
mantelzorger een vriendin met ALS. Daarover hebben we toen onze eerste documentaire gemaakt. Vervolgens zochten we naar
een maatschappelijk en actueel onderwerp en kwamen we uit op eenzaamheid onder ouderen. Om verschillende redenen 
hebben we gekozen voor een multiculturele wijk in Rotterdam waar destijds dit onderwerp ook hoog op de agenda stond. We 
wilden het in eigen beheer houden om onafhankelijk te zijn van de gemeente en andere organisaties. We  hebben wel intensief 
samengewerkt met welzijnsorganisaties, de wijkagent, huisartsen, maatschappelijk werk en de gemeente. We zagen hoe 
belangrijk een gestructureerde aanpak is. Zo organiseerde de gemeente Rotterdam de zogenoemde 75+-gesprekken. 
Vrijwilligers en stagiairs voerden met iedereen boven de 75 een persoonlijk gesprek om in kaart te brengen waar deze mensen 
behoefte aan hadden. In de documentaire laten we zien wat eenzaamheid is, hoe je het kunt herkennen en wat je er aan kunt 
doen.

Hanny: Het is belangrijk om mensen actief te benaderen en dan niet alleen te kijken naar praktische zaken maar juist ook naar 
wat mensen kan motiveren. De één heeft voldoende aan één activiteit per week – waar men naar uitkijkt en van geniet, terwijl 
de ander meer behoefte heeft om zelf iets te organiseren. Vaak weten mensen helemaal niet wat voor mogelijkheden er zijn of 
ze zien door de bomen het bos niet meer. Vooral de verborgen eenzaamheid maakt het lastig. Mensen trekken echt niet zo gauw
zelf aan de bel. Als mensen eenmaal in 'het circuit' bekend zijn, nemen ze gemakkelijker deel aan activiteiten, zoals 
‘aanschuiftafels’, waarbij mensen uit de buurt gezellig samen kunnen eten. Bij de maaltijd ontmoeten ze in een ongedwongen 
sfeer andere bewoners. Het is geweldig om te zien hoe mensen met een verschillende culturele achtergrond elkaar ontmoeten 
en genieten van een gezamenlijke maaltijd. Juist daarom zijn die persoonlijke gesprekken zo belangrijk. Helaas worden 
succesvolle processen vaak na enkele jaren weer om zeep geholpen omdat er vanuit de gemeenten opnieuw moet worden 
aanbesteed. Nu is de samenwerking van instanties met vrijwilligersorganisaties stukgegaan. Zo was er in Rotterdam een goed 
bezocht, dagelijks spreekuur waar mensen met praktische vragen werden geholpen en waar ook signalen werden opgevangen. 
Dan is het toch niet te begrijpen dat dit nu teruggebracht is naar één spreekuur per twee weken?

Bert: Toen de documentaire gereed was, kregen we enthousiaste reacties van diverse organisaties en van MBO- en HBO-
opleidingen. Scholen wilden de film gebruiken in het lesprogramma. In Leiden hebben we welzijnsorganisaties en de 
gemeenten bijeen kunnen brengen met onze film. Onze film is op een goed bezocht symposium in Leiden vertoond. Helaas 
stierven enkele initiatieven, ondanks enthousiaste plannen van organisaties om iets met de film te gaan doen, een stille dood.

Hanny: Ongetwijfeld is er ook in onze buurt sprake van eenzaamheid; en niet alleen bij alleenstaanden. Ook mensen die een 
partner en/of kinderen hebben, kunnen zich eenzaam voelen. Denk maar aan de vluchtelingen uit Oekraïne  en andere landen. 
We moeten met elkaar nadenken hoe we de mensen in onze buurt die behoefte hebben aan hulp, in beeld krijgen. Schaamte om
toe te geven dat men eenzaam is, kan hierbij een obstakel zijn. Blijven doorvragen is dan belangrijk.

T H E M A  –  F E E S T !
Feest!? Wat als je eenzaam bent... Nicole van der Linden
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Sinds 2018 bestaat de landelijke campagne Eén tegen Eenzaamheid, dit is een initatief van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De eerste vier jaar was de campagne vooral gericht op eenzaamheid onder ouderen, 
in het vervolg wordt aandacht besteed aan eenzaamheid onder iedereen, dus ook onder jongeren. Zie ook 
www.eentegeneenzaamheid.nl

Wat kunt u zelf doen?
Eenzaamheid kan versterkt worden door het idee geen nut (meer) te hebben. Als u daartoe in staat bent zijn er veel 
mogelijkheden om u nuttig te maken, bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk in een verzorgings- of ziekenhuis. 
Daarbij verhelpt u meteen ook een beetje de eenzaamheid van de mensen die daar verblijven. Door tekort aan personeel komen
deze mensen soms dagenlang niet uit hun kamer, laat staan buiten. Ook op kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang is 
vaak behoefte aan een extra hulp. U kunt ook fietsmaatje worden, bij een wandelclub aansluiten, koffie-ochtenden of het 
plantenasiel bezoeken, mantelzorger worden of mantelzorgers ondersteunen. Heeft u direct concreet hulp nodig dan kunt u het 
beste contact zoeken met het Sociaal Wijkteam via swtnoord@leiden.nl

Gaat u liever eerst informeren wat de mogelijkheden 
op het gebied van vrijwilligerswerk zijn? Dinsdag van 
12.00-16.00 is het contactpunt voor vrijwilligers aan 
de Nieuwstraat 7 geopend. www.leidenvrijwilligerswerk.nl

De tweede dinsdag van de maand van 15.30-17.00 
kunt u meelopen met de Stille Dinsdagwandeling. Start
bij Maredijk 2, aanmelden via 
stilledinsdagwandeling071@gmail.com

De derde donderdag van de maand vanaf 10.30 uur 
kunt u terecht op de koffie-ochtend (met vaak een 
spreker) in het speeltuingebouw aan de 
Nachtegaallaan 25.

Voor wie groene vingers heeft is elke vrijdag van 
14.00-17.00 het Plantenasiel, Raamstraat 17 geopend.

Na een overlijden kunt u behoefte hebben om uw 
gevoelens hierover te delen. Dit kan zondag om de zes
weken van 14.15-16.00 uur bij het nabestaandencafé 
van Monuta, Gitstraat 1, aanmelden via 
info@nabestaandencafeleiden.nl

Onder begeleiding door Oegstgeest wandelen kan elke 
maandagavond, woensdagavond en vrijdagochtend 
met de Wandelclub Oegstgeest, voor het programma 
zie www.wandelcluboegstgeest.nl

Lekker buiten bezig zijn, een praatje en koek in de 
pauze, tweemaal per maand Klussen in het Groen, 
www.vriendenvandeleidsehout.nl

Misschien is een dagdeel per een of twee weken samen
(met iemand die niet meer zelfstandig kan fietsen) op 
de duofiets een tochtje maken iets voor u? 
www.fietsmaatjesleidenleiderdorp.nl/vrijwilligers/

Alleen naar een voorstelling maar wel bij elkaar zitten 
kan bij leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl/nieuws-
theater-buddy/

Bent u mantelzorger maar heeft u niemand om uw 
verhaal aan te vertellen of vragen aan te stellen? Bij de
Mantelfoon zitten ze klaar om met u te praten, bel 
0800 280 80 80 www.incluzioleiden.nl/mantelfoonleiden/

Via het Oranjefonds kunt u een maatje worden of een 
maatje zoeken, oranjefonds.nl/maatjes

Kookt u graag maar liever niet voor 1 persoon? Of lukt 
het koken juist niet meer zo goed? Via Thuisgekookt 
helpen buurtgenoten elkaar met een gezonde maaltijd.
https://thuisgekookt.nl/over-thuisgekookt

Ook in onze buurgemeente Oegstgeest is er genoeg 
aanbod om samen iets te ondernemen via het platform
Voor Mekaar! kijk maar eens op https://dorpskracht.nl/

T H E M A  –  F E E S T !
Eén tegen eenzaamheid Nicole van der Linden

Wat doet de buurtcoach?
Jolanda Swart is vanuit Incluzio onze buurtcoach. Zij brengt samen met projectondersteuner Mylene van Harskamp in kaart 
waar bij de bewoners van onze buurten behoefte aan is. Zo hebben zij voor de zomer een duidelijk signaal ontvangen dat er 
veel eenzaamheid onder studenten heerst en dan met name in de flats aan het Hildebrandpad en is er een plan opgezet om 
een laagdrempelige ontmoetingsavond (samen pizza eten) op te zetten voor studenten in de wijk. Mooi is dat ook een oudere 
dame zich heeft opgegeven om als begeleider aanwezig te zijn. Zo snijdt het mes aan twee kanten.
Verder bleek dat de seniorengroep die eenmaal per maand samenkomt in de speeltuin heel graag met elkaar zou willen 
sporten. De buurtsportcoach sport nu sinds 1 september elke donderdag van 09.15 tot 10.15 met deze groep van ongeveer 15 
personen. Ook weer in de speeltuin. 
Het grote aandachtspunt voor het Boerhaavedistrict is dat er geen goede buurtontmoetingsplek is die centraal ligt tussen de 
drie wijken. Als die er is kunnen daar laagdrempelige ontmoetingsochtenden of -middagen starten. Die plek is er helaas nog 
niet, maar er wordt naar gezocht.
Op initiatief van een groep buurtbewoners die rondom de atletiekbaan wonen, met ondersteuning van Incluzio, de vereniging
Raadsherenbuurt en bewoners van Nieuweroord, wordt er gekeken of het mogelijk is om een Jeu de Boulesbaan aan te 
leggen op het terrein van de handboogvereniging. Op dit moment ligt het plan van aanpak bij de gemeente die haar 
goedkeuring moet geven. Als dit lukt dan is er, in ieder geval in de buitenlucht, een plek waar men kan samenkomen. 
Vrijwilligerscoach Jacqueline Vernooij, een collega van Jolanda, is betrokken bij de initiatieven die RHB helpt Oekraïne 
heeft opgezet. Zij is heel blij mee met deze buurtinitiatieven en vindt het mooi om te zien hoe een buurt opstaat als de nood 
hoog is. Het is heel belangrijk voor het welzijn van de vluchtelingen en het tegengaan van eenzaamheid. Sommigen zijn 
alleen hier naartoe gekomen of met de kinderen en dan zijn sociale ontmoetingen van groot belang.
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Mijn jeugd ruikt naar december, naar pepernoten, kerststol en 
oliebollen. Ik ben een bakkerszoon. Ik ben geboren in 
december, en (letterlijk) een zondagskind bovendien. De eerste
geuren die mijn wieg bereikten, moeten dus die van zoet en 
lekkers zijn geweest. Wat een geluk! Iets vaker nog dan in 
andere jaren denk ik hieraan terug. Bakkerij Van Es zou dit 
jaar namelijk een eeuwfeest hebben gevierd wanneer ik zelf 
bakker was geworden, als de derde generatie. De bakkerszaak 
van mijn grootouders opende z’n deuren in augustus 1922, in 
Oostvoorne, bij Den Briel. En nóg een gedenkwaardig 
moment: mijn vader werd hier precies 100 jaar geleden 
geboren, op 18 november 1922. Mijn ouders trouwen in 
december 1953. Zij namen toen de zaak over.

Herinneringen aan dagelijks leven vervagen als regel nogal 
snel. En gelukkig werkt het geheugen meestal zo dat we ons 
vooral de mooie momenten voor de geest kunnen halen. Dat 
heet: nostalgie. Natuurlijk, december betekende dag en nacht 
werken voor mijn ouders. Maar stress? Dat woord had ons 
dorp nog niet bereikt. 

Mijn vader was weinig spraakzaam van aard, maar deed z’n 
werk wel fluitend en zingend. Hij was lid van het mannenkoor 
in het dorp, dat in december een kerstconcert gaf in de 
dorpskerk. Mijn moeder was spraakzaam, goedlachs en 
onvermoeibaar. De winkel en het hele huishouden rustten op 
haar schouders. Hoe druk december ook was, wij vierden 
sinterklaasavond als ieder ander gezin met een wastobbe vol 
cadeautjes; op mijn verjaardag, kort vóór Kerstmis, zat de 
woonkamer vol visite; op eerste kerstdag kwam het mooie 
servies uit het dressoir voor de gebraden kalkoen; op 
oudejaarsavond gingen we om middernacht aan tafel om een 
gat te slaan in een enorme saladeschotel, die mijn vader aan 
het begin van de avond had opgehaald in een hotel bij het 
strand. 

Als ik dieper graaf in mijn geheugen kom ik uiteraard ook 
minder feestelijke jeugdherinneringen tegen. Er was tegenslag,
zoals in de meeste families, die ons huisje niet stilletjes 
voorbij is gegaan. December was niettemin dé feestmaand in 
Bakkerij Van Es, sinds nu precies 100 jaar geleden en in mijn 
herinnering voor altijd. 

Advertentie uit de Nieuwe Brielsche Courant van 26 november 1926

T H E M A  –  F E E S T !

Stripje Marit Timmers

Een feestmaand in de bakkerij Gijsbert van Es
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Richard Brame uit de Johan de Wittstraat vertelt over zijn geboorteland Engeland
dat daar niet een nationale feestdag bestaat die landelijk door de voltallige
bevolking wordt gedragen, zoals Nederlanders met z’n allen Koningsdag vieren.
Toch is er één datum waarop het hele land als één man handelt en met elkaar
verbonden is: op 11 november staat alles en iedereen 2 minuten stil, ter
nagedachtenis aan de gevallenen in de Eerste Wereldoorlog die eindigde op 11
november 1918.

Er valt genoeg te feesten en te beleven, maar je moet per regio even goed weten wat
wanneer speelt. Want festiviteiten worden sterk lokaal gevierd, waarbij elke regio een
eigen evenementenkalender hanteert. Verder worden multiculturele festiviteiten (veel meer dan bij ons) geëerd, veelal in de 
Engelse, oude industriesteden; van het hindoeïstische Diwali tot de Islamitische Offerfeesten. 

Er zijn vele, jaarlijks terugkerende tradities, zoals de zonnewendefeesten bij Stonehenge op 21 juni, de langste dag van het jaar,
waarbij men de hele nacht feest viert en in de ochtendschemer de opkomst van de zon toejuicht, en de Last Night of the Proms, 
de traditionele afsluiting van de Proms, een serie klassieke concerten in de Royal Albert Hall in Londen.

Op 5 november wordt Guy Fawkes Night gevierd met vuurwerk en vreugdevuren om te herdenken dat het voornemen van Guy
Fawkes om de Koning en het Parlement op te blazen met vaten buskruit kon worden verijdeld - op 5 november 1605. Mensen 
verbranden op 5 november stropoppen die Guy Fawkes moeten verbeelden.

Vanzelfsprekend is het Kerstfeest een groot feest in Engeland. De voorpret begint al weken van tevoren; de winkels liggen 
stampvol; op het werk wordt flink uitgepakt met office party’s, in een gehuurde zaal waar stevig gefeest kan worden; en men 
gaat massaal op cadeaujacht waar serieus veel geld aan wordt uitgegeven. Eerste kerstdag wordt doorgebracht bij de familie. 
Als kleine jongen vond Richard ’s morgens een voetbalsok van zijn vader vol kleine cadeautjes en lekkernijen op zijn bed. 
Traditiegetrouw keken de Britten naar The Queen’s speech; dit jaar zullen ze moeten wennen aan de allereerste King’s speech. 
’s Avonds staat de tafel vol eten en drinken, met in het midden een grote kalkoen, die je nooit in één dag kan opeten omdat dat 
domweg veel te veel is.

Op Boxing Day, 26 december, is er uitverkoop met hoge kortingen. Terwijl 
drommen mensen eropuit trekken om te gaan shoppen, gaan anderen lekker tv 
kijken want er zijn dan ook heel veel, belangrijke voetbalwedstrijden te zien. 
Gedurende de kerstperiode kun je sowieso vele uren voor de televisie 
doorbrengen met Christmasspecials: tv shows als Strictly Come Dancing (een 
televisiedanswedstrijd van beroemdheden en professionele dansers), of met 
comedy shows. En dan zijn er ook altijd weer de talloze filmklassiekers, want 
rondom kerst pakt de BBC traditioneel groot uit. Typisch Engels, vooral in de 
kerstperiode, is the Christmas Panto, Brits pantomime-theater. Een familieshow 
voor jong en oud, een klucht omkleed door veel liedjes. De hele show wordt 
getekend door verdraaiingen; een man speelt een vrouwenrol, een vrouw speelt 
een man, de slechterik is uiteindelijk the good guy; het is één grote, theatrale 
explosie met als hoogtepunt het pantomimepaard. Lekker melig en voor iedereen
leuk!

Nel (86) woont al haar hele leven in de Fagelstraat en 
sinds enige jaren woont zus Rina (79) bij haar in. Zij 
houden veel van feest en alles daar omheen. Zo vindt 
Rina het fijn om bij elk seizoen of gelegenheid de 
daarbij behorende spulletjes te voorschijn te halen en uit
te stallen. Ze maakt dan bijvoorbeeld een herfsttafel in 
de voortuin. Daarna volgen de pompoenen, 
sinterklaaspoppen en, als hoogtepunt, de kerstversiering,
inclusief een mooie krans op de voordeur!

Garnalencocktail is hun favoriete hapje tijdens de 
kerstdagen en lekker ouderwetse stoofpeertjes en 
aardappelpuree. En als het enigszins kan, gaan ze naar 
de kerstnachtdienst in de Kloosterkerk in Den Haag. 
Een feest is helemaal geslaagd als er veel leuke mensen 
zijn.

T H E M A  –  F E E S T !

Nel en Rina en Feest! Nicole van der Linden

Feest in het Verenigd Koninkrijk Eveline Kamstra
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Feest in de oorlog
Heel veel herinneringen heeft Nel niet aan feesten in oorlogstijd, het was vaak koud en er was niet veel te vieren. Maar de kerst van 
1943 staat haar nog goed bij. Rina was net een half jaar oud en Nel ging met moeder naar de kerstviering in de Pauluskerk. Bij 
thuiskomst bleek dat pappie een taart had gefabriceerd van een stapel pannenkoekjes van suikerbietenpulp. Die had hij afgesmeerd en
met een of ander heel vieze, zoete essence had hij er 'Vrolijk Kerstfeest' op geschreven. Dat was een bijzonder feestelijk moment. Een
kerstboom hadden ze ook, hoewel niet helemaal op legale wijze verkregen. Je moest wel creatief zijn in die tijd. Mam bewaarde altijd
een paar echte kaarsen, speciaal voor de kerstdagen.

Feest na de oorlog
Het allergrootste feest was natuurlijk het bevrijdingsfeest na afloop van de Tweede Wereldoorlog. Met z'n allen hossen op de 
Blauwpoortsbrug en de Canadezen binnenhalen. Rina ging in een wagentje mee. Maar ook toen al waren er actieve buurtbewoners, 
die een eigen bevrijdingsfeest organiseerden, compleet met kinderspelen, verkleedpartijen,
beschuit met pudding en aardbeien en tot slot een fantastische vuurwerkshow aan het einde van
de Fagelstraat, verzorgd door de firma Kat. Tegenwoordig hoeft dat vuurwerk voor de zussen
niet meer, het geeft maar herrie en is nog gevaarlijk ook.

Het meest bijzondere feest
Het is lastig kiezen, want ook de verjaardagen waren een hoogtepunt, met een versierde stoel
en opa en oma die bleven eten. Na zusje Rina werd er ook nog een broertje geboren. Mam
bleef eerst een tijdje in het ziekenhuis, maar de kraamtijd daarna was een gezellige periode met
veel bezoek en eten dat meegebracht werd, zodat moeder daar niet voor hoefde te zorgen. En
dan de huwelijksjubilea van hun ouders! Elke vijf jaar organiseerden de kinderen een uitstapje,
tot op het laatst bleef het een verrassing waarnaartoe. Bij het 60-jarig huwelijksfeest werd er
een week lang feest gevierd! Als Nel dan toch moet kiezen, dan het afscheidsfeest bij haar
pensioen. Wat een werk daarvan gemaakt was, geweldig gewoon. Of toch ... Ja, het ontvangen
van een koninklijke onderscheiding in 2013. Gekregen voor al haar vrijwilligerswerk, onder
andere in het ziekenhuis. Dat moet toch uitgeroepen worden tot de meest feestelijke
gebeurtenis in haar leven!

Serdar (48) is op vijfjarige leeftijd uit Turkije naar Leiden 
(Merenwijk) gekomen en woont tegenwoordig aan de 
Rijnsburgerweg. Zijn vader woonde en werkte hier al een tijdje en
op een gegeven moment vond zijn moeder het tijd om met de 
kinderen ook te verhuizen. Vanuit een dorpje in het binnenland 
van Turkije naar Leiden verhuizen was wel een hele overgang. 
Maar omdat hij nog zo jong was, heeft hij het gevoel grotendeels 
Nederlander te zijn en combineert hij de Turkse en Nederlandse 
feesten moeiteloos.

Feesten in Turkije
Feesten in Turkije zijn minder individueel dan hier. Het gaat veel 
meer om het wij-gevoel, niet om één persoon. Het vieren van 
verjaardagen is op het platteland geen traditie, veel mensen weten
niet eens zeker wat hun geboortedag is. Het organiseren van het 
dagelijkse bestaan vraagt alle tijd en energie, en daar past een 
individuele feestdag niet zo goed in. Feesten waarnaar toegeleefd 
wordt, zijn het Suikerfeest en het Offerfeest, waarvan, hoewel ze 
geen vaste datum in het jaar hebben, wel van te voren bekend is 
wanneer die plaatsvinden en waar iedereen rekening mee houdt.
De traditie van het offeren, waarop westerlingen nog wel eens 

kritiek hebben, komt ook voor in
de Joods-Christelijke
geschiedschrijving. Zolang je de
lang bestaande tradities niet
vergeet, en dus respect hebt voor
de gebruiken van anderen,
verrijken al die feesten je leven.

Hennafeest en bruiloft
Wat voor Nederlanders het
vrijgezellenfeest is, is in Turkije de verloving ofwel het 
Hennafeest. De daarop volgende bruiloft is niet een kwestie van 
trouwen, een receptie en klaar; nee, er worden zeker drie dagen 
voor uitgetrokken. Liefst in de zomer, zodat de familieleden 
tijdens hun vakantie allemaal erbij kunnen zijn. Er wordt continu 
eten klaargemaakt door de 'oma's' van het dorp, wat voor eten is 
afhankelijk van de koks/familie, maar de soep, vleesgerechten 
met rijst en de baklava, alles wordt zelf gemaakt. Ook heel 
belangrijk is de muziek. De gasten worden ontvangen met 
'zigeunermuziek' door een trommelaar en een fluitist. Daarna 
neemt een band het over en wordt er constant gedanst, gepraat en 
gegeten natuurlijk! Iedereen drinkt thee en koffie, sap en 
frisdrank. Slechts een klein groepje (mannen) drinkt wel eens wat 
sterkers. Hoewel het officieel niet is toegestaan, is het bij 
bijzondere gelegenheden niet ongebruikelijk dat er alcohol wordt 
gedronken.

Sinterklaas en Kerstmis
Serdar is getrouwd met een Nederlandse vrouw en heeft nu, zoals 
hij het zelf noemt, twee kaaskop/kebabkindjes. Dus combineert 
hij de feesten uit zijn geboorteland en zijn huidige land. 
Sinterklaas en kerst worden gevierd, compleet met kerstboom en 
kerstdiner bij zijn schoonouders. Daarvoor gaan ze dan eerst even
bij zijn ouders langs. Hij ziet vooral de overeenkomsten. Zo kent 
Turkije Kinderdag op 23 april waarop de kinderen cadeautjes 
krijgen, vergelijkbaar met onze 5 december, overigens de feestdag
van een bisschop die uit Turkije kwam! 

T H E M A  –  F E E S T !

Serdar en Feest! Nicole van der Linden
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Na een drukbezochte tennis clinic die werd afgesloten met koffie en taart, nemen
Marina Romadino (54) en Maryna Nosenko (39) ruim de tijd om mij te vertellen over
de feestdagen in hun geboorteland; ze wanen zich even terug in de warme omgeving
van hun respectievelijke woonplaatsen. De rondgang langs de Oekraïense feestdagen
begint met de beschrijving van Sviatyij Mykolai (‘Sint-Nicolaas’), de heilige bisschop
die kinderen beschermt. In de nacht van 18 op 19 december stopt de heiligman kleine
geschenkjes onder het kussen van de kinderen; zij vinden daar de volgende ochtend een
lekkernij, een speeltje of een warme sjaal.

Foto: Mark van der Vlies
Het grootste feest van het jaar is het traditioneel orthodoxe kerstfeest, dat 
begint op kerstavond, 6 januari. Laten we even stilstaan bij de actualiteiten. Nu 
alles vanwege de Russische inval anders is, mogen Oekraïense priesters zelf 
beslissen of Kerstmis niet meer op 7 januari - tegelijkertijd met de Russen - zal 
worden gevierd, maar voortaan op 25 december (al vanaf 2017 een nationale 
feestdag in Oekraïne). Wat betekent dat? Al eeuwen vieren de Oekraïense en 
Russisch-orthodoxe kerken het kerstfeest volgens de Juliaanse kalender, 
waarop Jezus op 7 januari werd geboren. Een ander deel van de christelijke 
wereld stapte ooit over op de ‘modernere’ 16e-eeuwse Gregoriaanse kalender, 
die de geboorte van Jezus op 25 december bepaalde. De lezer begrijpt dus nu; 
de Juliaanse 25 december valt op 7 januari op de wereldlijke kalender. 

Voor Marina en Maryna is het op 6 januari kerstavond. In Oekraïne start men 
een week van tevoren met de voorbereidingen; de kerstboom wordt versierd, 
lampjes en sneeuwvlokken worden opgehangen, de straten en winkels zijn 
versierd met kerstdecoraties, en er wordt eten bereid; heerlijk veel, 

afwisselende gerechten, zoals gevulde kalkoen, konijnenstoofvlees, gevulde kip, visschotels en groentegerechten. Onder de 
kerstboom ligt een berg presentjes.

T H E M A  –  F E E S T !

Feest in Oekraïne (volgens de Gregoriaanse kalender) Eveline Kamstra
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Op kerstavond is het belangrijkste gerecht kutja, vervaardigd van tarwe 
of gerst, met noten, rozijnen, honing en gedroogd fruit. Graan, het 
hoofdbestanddeel van dit gerecht, symboliseert de levenscyclus. Men 
gaat in de buurt rond met kutja, mensen betalen daar een bedragje voor, 
maar eten het niet direct op. Iedereen is prachtig gekleed en er worden 
traditionele liedjes gezongen over de geboorte van Jezus, met goede 
wensen voor mensen en hun families, min of meer te vergelijken met 
Christmas Carols. De eerste ster die aan de hemel verschijnt, betekent 
dat Jezus Christus is geboren. En dan kan de sobere avondmaaltijd op 
kerstavond beginnen. Er worden traditioneel 12 verschillende gerechten 
geserveerd, verwijzend naar de 12 apostelen. Alle gerechten zijn zonder 
dierlijke producten; geheel vegan. Op tafel staan uitgestald borsjtsj 
(bietensoep - zonder vlees uiteraard), varenyky (aardappelen of andere 
groente in deeg), holubtsi (stoofkoolrollen), gerechten met 
paddenstoelen, salades en verschillende groenten. Daarbij wordt uzvar 
(sap uit gedroogde vruchten) gedronken. Dan gaat iedereen naar de 
nachtmis.

De gehele nacht is er sprake van vrolijkheid; buren komen elkaar gedag zeggen, men zingt en danst, de kinderen maken een 
sneeuwpop. Na een korte nachtrust is er over en weer vriendenbezoek. De deur staat altijd open en het eten staat altijd klaar. 
Op 7 januari zijn er veel, grote feesten, vol jolijt, met vuurwerk en heel veel eten, nu ook met diverse vlees- en visgerechten. 
Vooral in het westelijk deel van het land, bij Lviv, hangt een feestelijke atmosfeer die mensen uit alle windstreken aantrekt. 

Dit jaar is alles anders voor Marina en Maryna – zij wonen nu in Nederland. Zij zullen op 6 en 7 januari hun geliefden die 
achterbleven, gedenken en voor hen bidden. Kerstavond gaan ze op 6 januari in het Vogelennest vieren in gezelschap van een 
aantal RHB-bewoners (besloten!), en volgens de oude traditie worden die avond de 12 traditioneel Oekraïense gerechten 
geconsumeerd.

Na het kerstfeest volgt al snel 19 januari, een vrije dag. Hartje winter
rijden mensen naar een stijf bevroren meer, en gaan te (ijs)water in
een opengewerkt wak, een orthodoxe traditie, ter herinnering van de
doop van Christus. In de avond volgt dan de kerkgang.

Met een kleine sprong in de tijd belanden we bij 8 maart,
Internationale Vrouwendag, de dag waarop de mannen bloemen en
cadeaus aan hun vrouwen geven; als respect voor de prestaties van
vrouwen.

Pasen is ook de moeite waard om te noemen. Midden in de nacht,
om 4 uur, gaan mensen naar de kerk, met stromanden vol
beschilderde eieren en paska (‘paasbrood’), een fles rode wijn en
gebakken vlees, voor de zegening. Na de Paasmis gaan ze - met die
mand - naar huis en ontbijten met hun familie. De gezegende paska moet eerst worden gegeten, want het is een symbool van 
Pasen. Vervolgens slaat men de rauwe, beschilderde eieren met de uiteinden tegen elkaar. Het sterkste ei is dat van de winnaar. 
Ook met Pasen staat weer een goed gevulde dis op tafel.

Zowel op de Dag van de Grondwet, op 28 juni, als op de 
Onafhankelijkheidsdag, op 24 augustus, trekken mensen een dagje 
erop uit en gaan lekker barbecueën.

14 oktober is, nog niet lang geleden, uitgeroepen tot Dag van alle 
Verdedigers van Oekraïne. Deze datum is, weloverwogen, 
gecombineerd met het religieuze Feest van de voorbede van de 
Heilige Maagd Maria, Pokrova, ter herdenking van de voorspraak 
van de Moeder Gods (de tussenkomst van de moeder van Jezus 
tijdens een 9de-eeuwse belegering van Constantinopel door Kiev). 

We zijn diep in een aantal Oekraïense feesttradities gedoken. Niet alles is tot in detail toegelicht, maar we stoppen ermee. Het 
clubhuis van de tennisclub is inmiddels verlaten en de temperatuur zakt nu snel. Het is tijd om ons te verwarmen aan smakelijk
gerecht.

T H E M A  –  F E E S T !
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Het verhaal gaat dat ik (56 jaar terug) verwekt ben na een kerstboombrandje en aangezien ik op 27 september geboren 
ben zou dat wel eens waar kunnen zijn. Dat brandje liep overigens goed af, maar een boom met echte kaarsjes kwam er 
bij ons thuis daarna niet meer in. 

Vanaf dat ik een jaar of vijf was, kwam er sowieso geen kerstversiering meer in huis, aangezien mijn vader zich toen had 
aangesloten bij de Jehova’s getuigen. Jehova’s getuigen vieren geen kerkelijke (of daarvan afgeleide) feestdagen, omdat die als
heidens worden beschouwd. Als kind had ik daar verder niet zo’n last van. En aangezien mijn moeder zich niet had laten 
dopen, vormden wij een soort hybride familie, waar we het één wel en het ander niet vierden. Tot aan de middelbare schooltijd 
deed ik mee met de Sinterklaas-, verjaardags- en kerstvieringen inclusief surprises, traktaties, partijtjes en kerstontbijt. Vanaf 
de brugklas, op een school waar ook wel eens kinderen van mede-getuigen konden zitten, mocht dit ineens niet meer. 
Aangezien mijn vader op mijn 14e  overleed, hield deze beperking daarna weer op en werd het leven weer ‘normaal’.

Normale feestdagen?
De feestdagen en hoe die in Nederland worden gevierd, zijn
behalve kerkelijk of heidens ook voor een groot deel cultureel
en commercieel bepaald. Sinterklaas en de Kerstman zijn
oude witte mannen met lange witte baarden met (zwarte)
Pieten of elfjes als hulpjes. En in december ligt er altijd
sneeuw of het begint precies op kerstavond te sneeuwen? Ik
heb me altijd al afgevraagd hoe het dan zit met alle landen
rond de Evenaar en op het zuidelijk halfrond. Hoe vieren
moslims, boeddhisten, Afrikanen, Joden en mensen in
Australië en Nieuw-Zeeland dan Kerst? Nou, dat varieert van
‘helemaal niet’ tot en met een barbecue op het strand! Toch
blijft het stereotype beeld voor onze decemberfeesten dat het
vroeg donker is, met veel kaarsjes aan, terwijl het buiten
sneeuwt en we in spanning de komst van heel veel pakjes
afwachten. Niet echt realistisch dus.

Feest op school
Toen mijn dochter naar school ging, verheugde ik me al op de zelf geknutselde

asbakken/kettingen/presse-papiers voor Moederdag. Maar daar deden ze niet aan op haar
tijdsbewuste, openbare binnenstadschool; ‘wat modern’, dacht ik nog. Niet helemaal goed

gedacht, want tot mijn verbazing werd er wel werk gemaakt van Pasen met een
palmpasenstok, ontbijt op school en aansluitend een wandeling door de buurt. Blijkbaar een

persoonlijk issue van de toenmalige directeur waaraan hij veel waarde hechtte. Van
onderwijzers op basisscholen hoor ik dat daar vooral de traditioneel Hollandse feesten
gevierd worden en dat er verwacht wordt dat alle kinderen daaraan meedoen, hoewel

sinterklaas of kerst vieren voor kinderen van andere nationaliteiten vaak niet gebruikelijk is.
Vinden we dat zij zich moeten aanpassen aan onze gebruiken? Of zit het gewoon in onze

cultuur ingebakken dat we de hele decembermaand naar deze gebruiken inrichten en dat niet
zomaar kunnen loslaten? Zo vanzelfsprekend als wij wellicht denken is het in ieder geval niet.

Ik dacht dat ik mezelf een boek ging geven, 
maar het werd een plant 
Ik had geen plaats voor een plant, 
want ik had er al veel te lang aan gedacht 

Soms word ik ’s nachts wakker en kijk of mijn buik nog plat is 
Meestal is het te donker om iets te zien 
Dat is niet gek, het is nacht 

Meestal is mijn buik vol 
Zo vol als een buik is nadat ik cake heb gegeten 
Cake, mijn hele verjaardag lang 

(1990, uit: Wat ik mijzelf graag voorhoud, 2010 uitg. Van Oorschot) 

T H E M A  –  F E E S T !

Gedicht - Jarig door Lieke Marsman

Feest of geen feest, wat is normaal? Nicole van der Linden
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Themapuzzel Feest Marit Timmers

27



1. Wanneer en waarom ben je in de Raadsherenbuurt 
komen wonen?
Mijn man Allard Jan en ik woonden jarenlang op wat we toen 
het mooiste plekje van Leiden noemden: Vaartkade 1, aan het 
water van de Haarlemmertrekvaart. Met de komst van onze 
Victor werd dat huisje echter te klein en nu wonen we sinds 3 
maart 2015 middenin de Fagelstraat, in de mooiste buurt van 
Leiden. Ik ben er trots op dat ik sinds twee jaar voorzitter mag 
zijn van het bestuur van de buurtvereniging.

2. Wat zou je willen verbeteren/veranderen aan de buurt?
Ik zet meteen mijn voorzitterspet op: het lijkt er soms op dat 
het oostelijk deel van de wijk, van de Van Beuningenlaan tot 
aan de Houtlaan, minder bij onze wijk betrokken is/wordt. Er 
wordt wel gezegd dat dat historisch gegroeid is, omdat de 
huizen daar van later datum zijn, en het wordt nu een beetje in 
de hand gewerkt doordat de gemeente een knip heeft gemaakt 
in de plannenmakerij rond de riolering en herinrichting, 
waardoor die straten van onze buurt nu tot ‘Fase 2’ bestempeld
zijn. Ik zou heel graag willen dat meer bewoners uit dat 
gedeelte van de Raadsherenbuurt zich betrokken gaan voelen 
bij onze mooie wijk en dat ze de activiteiten die we 
organiseren, komen bezoeken. Ze horen erbij!

3. Welke herinnering met betrekking tot de 
Raadsherenbuurt koester je?
Het klinkt misschien vreemd, maar hier ga ik de eerste 
coronalockdown in 2020 noemen. Toen het leven dat ik 
gewend was tot stilstand kwam, heb ik ondanks de 
onzekerheid rond de gevolgen van het nieuwe virus enorm 
genoten van deze buurt, van de rust die de lockdown met zich 
meebracht en van de Leidse Hout aan het eind van onze straat.
Het heeft tot gevolg gehad dat ik mijn leven ben gaan herijken,
en dat ik probeer minder druk te zijn.  

4. Wat is het mooiste originele detail in je huis?
Ons huis is door de jaren heen nogal verbouwd, en daarbij zijn
eigenlijk alle originele details verloren gegaan. Toen we hier 
kwamen wonen, hebben we in de gang een Escher-achtige 
tegelvloer laten leggen die past bij een jaren ’30 woning, en 
die bij iedereen die binnenkomt, een glimlach op het gezicht 
tovert (later ontdekte ik dat een Romeinse villa in Pompeii ook
zo’n vloer heeft, en dat past dan weer mooi bij mijn antwoord 
op vraag 10). Het mooiste detail in ons huis vind ik de manier 
waarop in het voorjaar de ochtendzon naar binnen schijnt.

5. Wat is je favoriete buurtactiviteit?
Dat vind ik een moeilijke vraag ... De hutspotmaaltijd, 
waarmee we dit jaar zelfs het Leidsch Dagblad hebben 
gehaald, is natuurlijk typerend voor onze wijk, maar ik kies 
toch de Raadsherenloop. Bijna iedere wijk in Nederland 
organiseert wel een zomer-BBQ, maar bij ons gaat daar ieder 
jaar een hardloopwedstrijd aan vooraf, met deelnemers van 3 
tot 65+, waarbij we zelfs de hele Leidse Hout even tot onze 
buurt mogen rekenen. Ik vind het altijd een geweldig gezicht 
om iedereen blij over de finish te zien komen, en het was 
prachtig dat dit jaar ook een aantal Oekraïense vluchtelingen 
meededen die, zoals ze zelf achteraf zeiden, op die manier het 
oorlogsleed even konden vergeten. 

6. Wanneer en hoe heb je voor het laatst gebruik gemaakt 
van wat Leiden aan cultuur te bieden heeft?
Dat was op 4 november, toen het precies 100 jaar geleden was 
dat het graf van de Egyptische farao Toetanchamon werd 
ontdekt. We zijn toen naar de feestavond in het Rijksmuseum 
van Oudheden geweest. Daarnaast móet ik hier Trix de T-Rex 
noemen: we waren al kind aan huis in Naturalis voordat zij 
daarnaartoe kwam, en gaan regelmatig even bij haar op 
bezoek.  

7. Wat voor werk doe je? / Wat is je daginvulling?
Na mijn studie Klassieke Talen, aan de Universiteit Leiden, 
ben ik in de uitgeefwereld beland. Ik heb bij verschillende 
uitgeverijen gewerkt en verzorgde zes jaar lang de publicaties 
van het Rijksmuseum Amsterdam. Inmiddels werk ik alweer 
12 jaar in het Allard Pierson, het museum en kennisinstituut 
van de Universiteit van Amsterdam. Ik verzorg de publicaties, 
zoals de catalogi bij tentoonstellingen, houd me bezig met 
subsidieaanvragen en financiële zaken; wen werk mee aan 
digitale ontwikkelingen rond het erfgoed dat in het Allard 
Pierson wordt bewaard, van middeleeuwse handschriften tot 
cartografie en van archeologie tot moderne grafische 
vormgeving. 

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

Kettinginterview met Paulien Retèl, Fagelstraat

28



Naast mijn werk heb ik met drie studiegenoten, die tot mijn 
dierbaarste vrienden behoren, al 30 jaar een leesgroep Latijn – 
we lezen momenteel de Georgica van Vergilius, een leerdicht 
over het leven op het platteland. Onze regelmatige 
bijeenkomsten zijn een ijkpunt in het drukke leven, en een 
fijne gelegenheid om de hersens flink te laten kraken.   

8. Welke krant en nieuwsapps lees je, op welk moment van 
de dag en hoe lang doe je daar over?
We hebben een abonnement op De Volkskrant en de NRC, en 
via mijn mobiele telefoon volg ik vooral de internationale 
politiek. Ik ben vanaf de eerste aflevering luisteraar (‘reader’ 
zeggen de Britten, en dat is prachtig) van de podcast The Rest 
is Politics door Alastair Campbell en Rory Stewart, politieke 
tegenpolen die twee keer per week onderwerpen uit de hele 
wereld bespreken. Deze podcast is een fantastische manier om 
het nieuws te volgen aan de hand van twee van mijn favoriete 
Britten die de polarisatie willen tegengaan door ‘to disagree 
agreeably’.

9. Wat komt spontaan bij je op bij het thema ‘feest’?
Van mijn vader heb ik geleerd dat er altijd wel een reden is 
voor een feestje, dat het belangrijk is om bij speciale 
gelegenheden stil te staan; ik doe mijn best om dat na te 
volgen. In de Raadsherenbuurt organiseren we als bestuur 
regelmatig een feestje, en sinds drie jaar vieren we bij ons 
thuis ook het nieuwe feest Halloween, met enge speurtocht en 
slijmsoep. En toen we met ons drietjes samen 111 jaar oud 
waren, zorgde ik voor een taart met kaarsjes – ik denk dat mijn

vader dat prachtig gevonden zou hebben. In een geheel andere 
categorie zeg ik altijd dat ik het leven als classicus iedere dag 
weer een feest vind, omdat ik iedere dag opnieuw plezier 
beleef aan mijn studie. 

10. Wat wil je tot slot nog delen met de buurt?
Ik ben er trots op dat we in onze buurt zo’n lange traditie 
hebben van gezamenlijke evenementen en activiteiten. Sinds 
ik meedraai in het bestuur weet ik pas echt hoeveel tijd en 
moeite erin gaat zitten om alles te organiseren en vlekkeloos te
laten verlopen, en als uitgever weet ik hoeveel werk het is om 
vier keer per jaar een dikke
buurtkrant te maken: de
Raadsheer beleeft dit jaar
alweer zijn 44e jaargang! Het
is bijzonder dat er iedere keer
weer vrijwilligers gevonden
worden om dit te blijven
doen. De jongste oproep die
we als bestuur hebben
gedaan betreft de
energiecoaches: we zoeken
buurtbewoners die in
samenwerking met de
gemeente de energietransitie
mogelijk willen maken, en ik
heb er alle vertrouwen in dat
we ook dat gezamenlijk
zullen weten te organiseren,
want de Raadsherenbuurt staat voor niets!

Foto: Barbra Verbij

12. Wie mag het volgende kettinginterview vullen en waarom?
Jeroen Brabers uit de Van Beuningenlaan. Ik heb Jeroen leren kennen tijdens het participatietraject over de riolering en 
herinrichting. Hij woont al 24 jaar in de Raadsherenbuurt en is zeer betrokken. Zo was hij bijvoorbeeld een van de oprichters 
van de stichting die ervoor heeft gezorgd dat de Leidse Hout in 2008 de status van gemeentelijk monument heeft gekregen.

13. Welke vraag zou je hem willen stellen?
Onze zoon Victor sport al ruim zes jaar bij Leiden Atletiek, en hoewel wij zo dicht bij de baan wonen dat we ’s avonds de 
lichten kunnen zien, woont Jeroen nóg dichterbij: hoe is het om tegenover de atletiekbaan te wonen?

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

11. Kirsten Kortekaas: Als je de Leidse Hout opnieuw zou mogen aanleggen, wat zou je dan veranderen?
Ik ben heel erg blij met de Leidse Hout. Een mooi nieuwsfeit van het afgelopen jaar is dat Leiden een parkenoverleg is 
gestart waarin vertegenwoordigers van alle 39 (!) Leidse parken met elkaar spreken om deze groene longen van onze stad
te koesteren en toekomstbestendig te maken. Wat degenen die de Leidse Hout hebben aangelegd, zeker niet hebben 
voorzien is Werfpop, het jaarlijks terugkerend muziekfestival dat 16.000 bezoekers mag ontvangen. In het protocol dat 
door de Vrienden van de Leidse Hout en de wijkverenigingen van het Houtkwartier en de Raadsherenbuurt met de 
gemeente is opgesteld, is afgesproken hoe met een dergelijk grootschalig evenement wordt omgegaan, hoe de 
bezoekersstromen worden geregeld, dat er vooraf en achteraf ecologisch onderzoek plaats dient te vinden, hoeveel 
decibel is toegestaan, enz. Uit de evaluatie die we onlangs met de gemeente hadden, blijkt echter dat er niet wordt 
voldaan aan veel, zo niet alle voorwaarden uit het protocol, en dat het buitengewoon ingewikkeld is om ervoor te zorgen 
dat daar de volgende keer wel aan wordt voldaan. De schade die door het festival wordt toegebracht, is enorm, zeker nu 
als gevolg van de klimaatverandering het broedseizoen langer duurt. De vraag dringt zich op of een dergelijk grootschalig
evenement met zo ontzettend veel bezoekers niet veel te groot is voor ons beschutte stadspark. In 2020 heeft wethouder 
Yvonne van Delft aangegeven dat de Leidse evenementen met de grootste geluidshinder, en daarbij noemde ze met name 
Werfpop, verplaatst zouden moeten worden naar park Matilo. Ik zou ervoor willen pleiten die optie snel te onderzoeken, 
om de flora en fauna van de Leidse Hout, die toch al zo onder druk staan, niet nog meer te belasten en de biodiversiteit 
van de Leidse Hout de ruimte te geven die ze mijns inziens verdient. 
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De laatste tijd is het bewonersrijtje aan de Rijnsburgerweg 99 tot 123 nogal veranderd
In 2020 vertrokken, na 12 jaar, David van Mechelen, Christa Klijn en hun kinderen Stella, Jules en Noud naar Soest. In hun 
woning kwamen Eric Wille, werkzaam bij Estec, en Maribel Glogowski, werkzaam bij een mensenrechtenorganisatie wonen. 
In april van dit jaar werden zij verblijd met de geboorte van hun zoon Lucian.

Liesbeth en Bart Vrijdags verhuisden van de Rijnsburgerweg naar een appartement in de IJsvogel. 

Na een grondige verbouwing zijn Inge van Gorkum en Serdar Özdemir in hun prachtige huis met 
moderne en originele elementen komen wonen. Inge is manager van een groep techneuten bij 
Esa/Estec en Serdar is manager bij UWV Haaglanden waar hij met zijn team mogelijkheden zoekt 
voor mensen die in de WIA of Wajong zitten. Ze komen uit respectievelijk de Hansenstraat en de 
Merenwijk, maar voelen zich hier al helemaal thuis! Naast hun werk genieten ze van hun zoontje 
Ferdi en dochtertje Sofie. Ook geeft Serdar danslessen, onder andere elke zondagavond aan een 
groep Oekraïense vluchtelingen en buurtbewoners. Op de foto een van de reliëfs in hun hal.

We mochten nog een jong gezin verwelkomen in onze buurt, aangezien Rob van Berge-
Henegouwen en Cecile Röst hun woning verruilden voor een huis in Wijk bij Duurstede. Cecile 
blijft nog wel werken in de fysiotherapiepraktijk Moves aan de Rijnsburgerweg: samen met Merel 
Aalders (die is opgegroeid in onze buurt).

Nieuwe bewoners Johan de Wittstraat
Dorine Duives, Wouter Krouwel en hun kinderen Martijn, Anne en Lotte zijn van de Van Oldenbarneveltstraat verhuisd naar de
Johan de Wittstraat. Ze wilden graag een groter huis in onze buurt en dat is tot hun blijdschap gelukt.

Buurtgenoten! Sinds juni wonen wij: Paul, Claudie, Julie & Nina met veel plezier op de
Johan de Wittstraat 20. De Raadsherenbuurt ervaren wij als een gezellige, sociale en
actieve buurt waarin er een mooie mix is tussen oudere en jongere generaties. Wij kijken
uit naar het volgende event om iedereen te leren kennen, tot snel!

Familieberichten

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

In Memoriam
Op 1 december is onze buurtgenoot emeritus-hoogleraar 
cardiologie Albert Bruschke overleden. Hij kwam in 1985 
wonen aan de Van Slingelandtlaan met zijn echtgenote Gon. 
Wij wensen haar heel veel sterkte en kracht toe.
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Wij zijn Folkert, Fleur, Jip (5) en Bram (2) en wonen sinds juli in de Johan de
Wittstraat. Folkert werkt als plastisch chirurg in het Alrijne Ziekenhuis en dat is
ook meteen de reden waarom we vanuit Amsterdam hiernaartoe zijn verhuisd.
Fleur werkt freelance als marketingcampagne manager. Jip gaat naar de
Woutertje Pieterse en Bram start na de kerstvakantie op Peuterspeelzaal Groen
Knollenland. Tijdens onze huizenzoektocht vielen we voor de mooie straat en
het heerlijke bos om de hoek, waar we bijna dagelijks te vinden zijn. Door het
warme welkom van onze buren en buurtgenoten voelden we ons al snel thuis.
Hierbij een familieportret in de draaimolen tijdens Leidens Ontzet.

Dag Raadsherenbuurt!
Na bijna 15 jaar met heel veel plezier in de Raadsherenbuurt te hebben
gewoond (Van Oldenbarneveltstraat), zijn we de eerste week van december
verhuisd. Niet ver hier vandaan, maar wel weg uit deze fijne buurt. We hebben met veel plezier deelgenomen en bijgedragen 
aan alle buurtactiviteiten. We wensen de nieuwe bewoners van ons huis net zoveel woonplezier! Veel dank en we komen elkaar
vast nog eens tegen. Pippijn, Lonneke, Anne, Philip & Liselotte

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.

Rombout Hogerbeets (1561–1625): 
Medestander van Van Oldenbarnevelt

Gijsbert van Es

Van alle raadsheren uit de oude Republiek mogen Rombout
Hogerbeets en Anthonie Duyck inmiddels wel worden aangewezen
als de meest vergeten van allen. Aparte biografieën zijn er – voor
zover in diverse bibliotheken valt na te gaan – nimmer aan hen
gewijd. Zelfs in het boek Onbekende Raadpensionarissen van Dr.
A. de Fouw (1946) komt Duyck niet voor. In het standaardwerk
over de Nederlandse geschiedenis, de Algemene Geschiedenis der
Nederlanden, vallen de namen Duyck en Hogerbeets slechts enkele
malen.

Rombout Hogerbeets werd in 1561 in Hoorn geboren. Hij was
pensionaris van Leiden tussen 1590-1596 en later nog een keer in
1617-1618. In 1596 werd hij lid van de Hoge Raad van Holland en
Zeeland. Tijdens de Bestandstwisten koos hij de zijde van Van
Oldenbarnevelt, wat leidde tot zijn arrestatie in augustus 1618. In
mei 1619 werd hij, samen met Hugo de Groot, tot levenslange
gevangenisstraf en verbeurdverklaring van zijn goederen
veroordeeld. Hij werd overgebracht naar Slot Loevestein, waar hij 
in augustus 1625 op last van stadhouder Frederik Hendrik werd
vrijgelaten.

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

Een schets van onze Raadsheren

31



Wanneer is het feest voor de vogels? Kennen vogels wel feestelijke momenten? Ze hangen geen slingers op als ze jarig 
zijn; ze vieren geen bruiloftsfeest en ze versturen geen geboortekaartjes als hun jongen uit de eitjes komen.

Veren en eten als versiering
De veren die vogels verliezen 
tijdens de rui zijn door de 
eeuwen heen door de mens 
gebruikt als versiering voor 
kleding en hoeden. Dat is toch 
wel feestelijk. En hoe kunnen 
wij de vogels helpen om 
minder stress of zelfs een 
beetje feest te hebben? 
Slingers voor ze ophangen! 
Pindaslingers, vetbolletjes, 
(gedroogde) appeltjes of wat u 
zelf kunt bedenken, het ziet er 
feestelijk uit en de vogels zijn 
er dolblij mee.

Meidoorn, vuurdoorn, hulst
Wat vogels ook fijn vinden is 
een heg om in te schuilen als 
ze zich bedreigd voelen, liefst 
iets met stekelige blaadjes of 
doorns. Van die stekels hebben
ze zelf geen last, maar de 
eventuele belagers des te meer.

Een kat zal zich niet snel tussen de hulst wagen, de vogels 
zitten er dus veilig. Een struik waar besjes aan komen, geeft 
behalve bescherming ook nog kleur in de tuin en biedt voedsel
voor de vogels. Misschien blijven er ook nog een paar takjes 
over voor in het kerststukje. En laat die bladblazer voortaan 
maar in de schuur! Veel vogels, vooral merels, vinden het 
heerlijk om tussen de blaadjes te scharrelen naar wurmpjes en 
andere insecten. Bovendien is dat blad een prima meststof 
voor de tuin en de restanten worden weer gebruikt om nesten 
mee te bouwen.

Vogels tellen en op ze stemmen
Op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 januari is het weer 
tijd voor de Nationale Tuinvogeltelling. Telt u ook weer mee? 
Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale 
Staten en de waterschappen. Deze organisaties spelen een 
belangrijke rol bij het herstel van de natuur, en daardoor ook 
bij het herstel van vogelpopulaties. De Vogelbescherming 
spoort de betrokken partijen aan om in hun 
verkiezingsprogramma’s prioriteit te geven aan natuur en heeft
alle provincies en waterschappen een brief gestuurd met 
algemene en specifieke aandachtspunten. Wilt u in maart 2023
gaan stemmen en hier meer over weten, kijk dan op 
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/de-
verkiezingen-in-2023-gaan-ook-over-vogels

Feest voor de vogels Nicole van der Linden

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

A D V E R T E N T I E
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Al sinds half 2021 worden de stoeptegels aan de Leidse kant van de Warmonderweg steeds meer omhoog gedrukt door de 
boomwortels. De opstaande stoeptegels vormen een levensgevaarlijk risico voor bewoners en passanten om te struikelen en te vallen. 
Gemeente Leiden is sinds 2021 talloze keren benaderd (meldingen via website en telefoon) om dit op te lossen, onder andere door 
mijzelf en door Jac Peeters (Johan de Wittstraat 20, maar inmiddels verhuisd naar Voorschoten). Onze telefonische meldingen werden
allervriendelijkst in ontvangst genomen, maar op de klachten is door de gemeente nooit gereageerd. 

Dit jaar werd het mij te gek en heb ik in augustus, september en oktober een
bombardement van meldingen via de website (met 10 foto’s) en via de
telefoon gelanceerd. Ook hierop is tot nu toe nooit gereageerd, maar tot mijn
verbazing en vreugde zag ik dat de gemeente middels borden langs de stoep
aankondigde dat de stoepen van de drie huizenblokken respectievelijk in de
weken van 7, 14 en 21 november zouden worden gerepareerd onder de naam
‘bomenverbetering’. Achteraf gerelateerd aan het bovenstaande constateerden
wij de afgelopen weken een toenemende verstopping van ons riool. Door het
stuk in de vorige Raadsheer van Ko Colijn en Rolien Paulus
(Rioolverordening Buitenriolering Leiden) hadden we al een angstig
voorgevoel van de oorzaak. We hebben Freek van Os (Rioolontstopping )
laten komen. Die heeft in onze voortuin via de rioolbuis een doorspuiting en
camera-inspectie gedaan, en jawel: boomwortels hadden een blokkering van de aansluiting op het hoofdriool veroorzaakt. Gelukkig 
bleek de verstopping halverwege de stoep en de straatput te zitten. Dit punt is door Van Os duidelijk gemarkeerd en goed 
gedocumenteerd aan gemeente Leiden doorgegeven. Het inschakelen van Van Os moesten we zelf betalen, maar ik neem aan dat de 
rekening op gemeente Leiden verhaald kan worden, met dank aan het verhaal van Ko Colijn en Rolien Paulus.

Als je als geïnteresseerde buurtgenoot rondwandelt in onze wijk, passeer je tal van voordeuren. Aan die voordeuren valt, eerlijk 
gezegd, niet veel te beleven. Hooguit zie je een klein raampje of een strookje glas. Hoe anders is het gesteld met de raampartijen en 
vooral met de bijbehorende vensterbanken. Vensterbanken zijn de ambassadeurs van de bewoners. Zoals het geval is in de ‘echte’ 
diplomatie, dragen de vensterbanken en het daarop uitgestalde enerzijds ‘naar binnen toe’ bij aan het welbevinden van de bewoners, 
anderzijds presenteren zij een beeld van die bewoners aan de buitenwereld, dus aan de voorbijganger. Die heeft, zo vind ik, alle recht 
om het uitgestalde met aandacht in zich op te nemen. Als de bewoners hiertegen zouden zijn, zouden zij het uitgestalde wel elders in 
huis hebben geplaatst.

Nog niet zo lang geleden, in de tijd van de eerste corona lockdown, plaatsten wij beren in onze vensterbanken, om de kleine kinderen 
van de wijk een plezier te doen. Op elf november zetten wij ’s avonds een lichtje in de vensterbank, ten teken dat kinderen welkom 
zijn om voor fruit of snoepgoed hun traditionele liedje te zingen. Dit zijn speciale gebeurtenissen en omstandigheden. Wat er op 
gewone dagen op onze vensterbanken prijkt, zegt een stuk meer over onszelf. Het is mijn plan om dit nader te onderzoeken in de 
komende maanden: door in de wijk aan te bellen als ik door iets getroffen word, in de hoop dat de bewoners bereid zijn om voor onze
buurtkrant iets erover te zeggen. Als dat lukt, wordt dit korte stukje het eerste van een serie.

Wat hebben Hanneke en ik zelf eigenlijk uitgestald, op onze vensterbank? In
onze voorkamer zijn het replica’s van vier kleine beeldjes van de Fransman
François Pompon (1855-1933). De bekendste ervan Ours Blanc (‘witte
ijsbeer’) werd zijn doorbraak als beeldhouwer – pas op zijn 67e − na jaren van
dienende arbeid als grafmonumentenmaker en gevelverfraaier, en later als
assistent van de alom gevierde Auguste Rodin. In die gloriejaren was Pompon
inmiddels een gebogen en zwaar besnord persoon. Pompons reputatie als
beeldhouwer is vooral gebaseerd op een grote serie van gestileerde
dierenbeelden en -beeldjes, waarvan deze ijsbeer een voorbeeld is. Pompon
maakte een aantal versies van zijn Ours; een meer dan levensgrote staat in een
park in Dijon, de stad waaraan Pompon het leeuwendeel van zijn collectie
naliet; een andere prijkt in het Musée d’Orsay in Parijs. Hanneke en ik konden
niet lang geleden een groot aantal ervan bekijken in het Musée des Beaux Arts
van Dijon, een groot provinciemuseum met een boeiende mix van topstukken
en bescheidener werk.

Om deze Pompon beeldjes in onze vensterbank wat tegenwicht te bieden, plaatsten we ook een onlangs op een vakantie in Noord-
Frankrijk verworven, uit bestek en een paar houtbollen opgebouwd, beeldje van een fantasie-vogel. ‘Hoge Kunst’ heeft een plaats in 
ons aller leven maar is ook ermee gediend dat men er zijdelings de draak mee steekt. Wilt u onze Pompon replica’s zien, of onze rare 
bestekvogel? Kijk dan gerust naar binnen bij ons, op een van de hoeken van de kruising van de Johan de Wittstraat en de Van 
Oldenbarneveltstraat. Neem uw tijd en geneer u niet. 

Heeft u zelf een verhaal bij uw vensterbank? De redactie en onze lezers zijn geïnteresseerd. Laat het ons vooral weten!

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

Wat zetten we zoal in onze vensterbanken, en waarom? Wolter Mooi

Stoep Warmonderweg 1 t/m 51 eindelijk gerepareerd Ruud en Jenke Goudriaan
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Toen er nog veel vuurwerk werd afgestoken op Oudejaarsavond was het traditie 
dat op Nieuwjaarsdag 12.00 uur Har Walenkamp het 'verzamelen' blies op een 
scheidsrechtersfluitje. Uit alle straatdeuren kwamen vervolgens de bewoners van de 
Van Oldenbarneveltstraat tevoorschijn om met elkaar de rotzooi op te ruimen.

In plaats van een
nieuwjaarsduik in zee kunnen
wij in onze wijk een bosbad
nemen in de Leidse Hout. En

nat worden is daarbij niet eens nodig. Rotzooi opruimen waarschijnlijk
wel, want in het park worden regelmatig feestjes gevierd. Zin om het
nieuwe jaar fris te beginnen? Kom dan op 1 januari om 14.00 uur naar
muziektent de Waterlelie om een rondje afval te rapen. Breng zelf een
vuilniszak mee. Grijper nodig? Mail dan van te voren even naar 
info@vriendenvandeleidsehout.nl

Het landje van Bremmer is een oud poldertje tussen Leiden en Oegstgeest. Het is een restant van de vroegere Rijndelta, met 
middenin een oude bochtige kreek. De wei is omringd en doorsneden door sloten; vijf in de lengterichting en drie in de 
breedte. Ook heeft het vijf mini-eilandjes met bomen en struiken. Midden door de wei loopt, sinds 1966, de grens tussen 
Leiden en Oegstgeest.

Een bomenparkeerplaats (of hub) is een plek waar je boomzaailingen kan
brengen en gratis babybomen kan afhalen. Een bomenparkeerplaats vind je in
speeltuin de Vogelenwijk, aan de zijkant van het clubgebouw. Deze is neergezet
door het Rotterdamse initiatief Cooldowncity, dat als missie heeft om iedere
stadsbewoner de kans te geven kosteloos bomen te planten in de woonomgeving,
om zo de hittestress aan te pakken en de biodiversiteit te verbeteren.

Eind oktober werden bewoners en weggebruikers verrast door een afgesloten
Houtlaan. De gemeente had spontaan besloten dat het huidige asfalt te erg
versleten was en daardoor niet meer veilig genoeg. De gemeente was helaas
vergeten de omwonenden hierover te informeren. Door het gebrek aan
omleidingsborden en verkeersregelaars was er twee dagen lang sprake van een
verkeerschaos.

Op dinsdag 15 en woensdag 16 november was de Van Beuningenlaan totaal 
versperd door al het materieel dat nodig bleek om op nummer 22 twee gaten te 
boren voor de aardwarmte die de nieuwe bewoners daar gaan gebruiken. 
Fietsers konden er nog wel door, over de smerige straat, maar automobilisten 
moesten moeizaam omdraaien, want er was
niet aangegeven dat de weg versperd was.

Op 17 november stond een enorm hoge
hijskraan in de Adriaan Pauwstraat
opgesteld, waar alleen nog voetgangers
langs konden. Hij bleek bedoeld voor een
prachtig pand aan de Rijnsburgerweg (nr.
127). De combinatie met de versperring van
de Van Beuningenlaan leidde tot veel
gedraai!

Verrassing: het tuintje van de tennisbaan is helemaal
vernieuwd; er zijn veel jonge plantjes gepoot en dat
wordt vast een prachtige (blauwe) tuin volgend jaar! het
perkje op de tennisbaan wordt niet uitsluitend blauw in
het voorjaar; er zijn ook gele plantjes gepoot.

U I T S M I J T E R

Van de Straat Met bijdragen van Anne Sanderink, Janny van Nieuwkerk en Nicole van der Linden
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Het pand Rijnsburgerweg 83 is onlangs aangewezen als gemeentelijk monument. In de
architectuur van het woonhuis zijn invloeden van de art nouveau en het rationalisme te zien.
Het ontwerp uit 1900 is gemaakt door de Leidse architect Hendrik Johannes Jesse. Het
woonhuis heeft bijzondere details; groen geglazuurde bakstenen elementen, een erker met art
nouveau balkonhek en een betimmerde geveltop.

Een deel van de paden in de Leidse Hout is van een 
nieuwe laag schelpen voorzien. Het was een paar dagen
afzien voor de hardlopers en wandelaars, maar het ligt er
weer netjes bij. 

Na enige jaren geduld is eindelijk de brug naar het
Openluchttheater in de Leidse Hout vervangen door een
driemaal zo breed exemplaar. Lieke van Boven van de
Vrienden van de Leidse Hout  is er blij mee!

15 januari  pianiste Vivianne Cheng, piano, Schumann, Brahms
29 januari Camerata Trajectina Treur Nederland – Rampliederen door de eeuwen heen
12 februari Klára Würtz, piano, Goldbergvariationen J.S. Bach
12 maart Nicolas van Poucke, piano, Sweelinck, Schumann, Van Beethoven

Alle concerten zijn op zondagen 16.00-17.30 uur Voor meer informatie zie www.muziekkamer-oegstgeest.org 

Zondag 12 februari Klára Würtz
Klára Würtz (1965) komt uit Hongarije en is hoofdvakdocent
piano aan het Utrechts Conservatorium. Onder de magnifieke
cd-opnamen die zij maakte bevinden zich alle pianosonates
van Mozart die haar alom faam bezorgden. In 1979 werd zij
toegelaten tot de Faculteit voor getalenteerde kinderen van de
Ferenc Liszt-Akademie in Boedapest. In 1985 won zij de
Ettore Pozzoli Pianoconcours in Milaan. In 1988 nam zij deel
aan de Dublin International Piano Competition en viel in de
prijzen, het volgende jaar studeerde zij cum laude af. In 1991
ging ze naar de VS om er volgens contract meer dan honderd
recitals in achtendertig verschillende staten te geven. 

Horizontaal
2. Konijnenpak; 7. Tafeldecoraties; 10. Masker; 11. Plaatjesdraaier; 12. Spelletjes; 14. Springkussen; 16. Surpriseparty; 19. 
Baard; 20. Mijter; 22. Taart; 24. Halloween; 25. Cadeautjes; 16. Uitnodiging; 28. Kerstman; 30. Cocktail; 31. Guirlande; 32. 
Plezier. 

Verticaal
1. Illusionist; 3. Nieuwjaarsvuur; 4. Trakteren; 5. Sterrretjes; 6. Themafeest; 8. Verjaardag; 9. Ballonnen; 13. photobooth; 15. 
Sintmaarten; 17. Partytent; 18. Vieren; 21. Dipavali; 23. Festival; 25. Champagne; 27. Oliebol; 29. Dansen. 

De prachtige bonte hulst staat aan de Van Beuningenlaan.

U I T S M I J T E R

Concerten in Cultuurhuis de Paulus

Oplossing zoekplaatje

Antwoorden themapuzzel Feest!
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Activiteiten buiten onze buurt

De Hooglandse Kerk is elke woensdag- en zaterdagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur geopend voor mensen die 
behoefte hebben aan rust om na te denken, naar muziek te luisteren of te bidden. 

In de Hooglandse Kamer is er ruimte voor gesprekken, muziek, kunst en cursussen. Persoonlijk maar voor 
iedereen toegankelijk. https://www.hooglandsekamer.nl/

De GEA Kring Rijnland organiseert kringavonden en lezingen over aarde, klimaat en mens. Op de zondagen 8 
januari en 12 februari zijn er de Leidse Winterlezingen, aanvang 13.00 uur in het Rijksmuseum voor Oudheden. 
https://geakringrijnland.nl/de-leidse-winterlezingen/

Ben je tussen de 12 en 25 jaar en zit je ergens mee? Bij @ease aan Hooigracht 12 kun je maandag en vrijdag van 
15.30 tot 18.30 uur binnenlopen met je vragen of zorgen. Chatten kan ook, elke werkdag van 15.30 tot 18.30 uur.
https://www.ease.nl/leiden.php

Redactie De Raadsheer redactieraadsheer@hotmail.nl
Anne Sanderink, hoofdredactie
Eveline Kamstra, eindredactie
Nicole van der Linden, opmaak
Marit Timmers
Katja Lubina
Kiki Breet
Wolter Mooi
Illustratie voorplaat Olivier de Jonge
Bezorging Ella van Luyn, Elias en Floris van den Bogaert
Oplage 325 exemplaren 

Bestuur Raadsherenbuurt 
raadsherenbuurtbestuur@gmail.com
Paulien Retèl, voorzitter
Sylke Wieland, secretaris
Joep Besselink, penningmeester
Roel Meeuwesse
Robbert de Waal
Barbra Verbij 

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 Ine Wiersma, 
Fagelstraat 24, 071-5156093, i.wiersma@planet.nl

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

Initiatiefgroep RHB-Oekraïners Ine Wiersma, 
Fagelstraat 24, 071-5156093, i.wiersma@planet.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 

A C T I V I T E I T E N  – B U U R T G I D S  –  C O L O F O N

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.

Het thema voor de volgende Raadsheer is Dieren, de deadline voor het insturen van bijdragen is 18 februari 2023

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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