Nieuwsbrief
De Boekenzolder – kleurrijk & allround!
Inhoud van deze april editie:
-Cultuur:
Zuid-Amerikaanse middag op zondag 17 april.
Arabisk2016 – terugblik op een mooie dag.
-Literatuur:
William Shakespeare – de herdenking van de
400ste sterfdag in april door dichter Leo van
Zanen.
-Educatie:
Poëzieproject op het Vlietland College.
Het interview - Ton van Noort, co-auteur ‘Leidse
Jazz Geschiedenis’ en medeoprichter en
secretaris ‘Leiden Boonekamp Jazz Award’.
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Latijns-Amerika, continent van zon, muziek &
vrolijkheid. Maar waar helaas ook onrust en
armoede heerst. Aan deze beide aspecten wordt
tijdens de voorstelling aandacht besteedt door
middel van muziek en gedichten.

De muziek: fluit, gitaar & zang door Duo Caribe
(Renee Ruttink & Peter Kerker), met liedjes uit
verschillende zuid-amerikaanse landen. De
gedichten: Korna Ebram, die Chili in de tijd van
Pinochet moest ontvluchten. De gedichten
worden in het Spaans en het Nederlands gelezen.
Toegang is natuurlijk gratis.

Algemene info (website & facebook):

Culturele activiteiten!

www.boekenzolderleiden.nl/
nl-nl.facebook.com/deboekenzolderleiden

Op zondagmiddag 17 april vanaf 15 uur is er een
voorstelling over Latijns-Amerika op De
Boekenzolder.

Openingstijden:
Do-, vrij-, zaterdag 13 – 17 uur
06-24337506 (alleen tijdens openingsuren!)

Admiraal Banckertweg 21 - 2315 SR Leiden - IBAN NL90 TRIO 0391 1062 01 - t.n.v. Kittiwake Stichting Leiden
https://www.facebook.com/deboekenzolderleiden?fref=ts

Nieuwsbrief
William Shakespeare – 1564 - 1616

‘I think on thee, dear friend’
(Sonnet XXX)

april 2016

William Shakespeare wordt gezien als de grootste
schrijver die Engeland heeft voortgebracht. Zijn
toneeloeuvre bestaat uit 37 werken, verdeeld
over 3 genres: tragedies, historische stukken en
komedies. Hij schreef 154 sonnetten en een
aantal langere gedichten en kan beschouwd
worden als de eerste moderne toneelschrijver.
Dit jaar in april is het de 400ste sterfdag van
Shakespeare.
Zondag 24 april om 15 uur zal dichter Leo van
Zanen met een lezing stilstaan bij leven en werk
van Shakespeare in Mayflower English Bookshop
in Leiden.

When to the sessions of sweet silent thought,

Roep ik ter zitting van gemijmer zoet,

I summon up remembrance of things past

Gedachten op aan zaken lang vergaan,

I sigh the lack of many a thing I sought

Dan zucht ik diep om wat ik missen moet,

And with old woes new wail my dear time’s waste:

En lijd nieuw leed om oude tijd verdaan,

Then can I drown an eye, unused to flow,

Dan laat ik graag een traan (die niet gauw vloeit),

For precious friends hid in death’s dateless night,

Om vrienden in hun doodsnacht zonder tijd,

And weep afresh love’s long since cancell’d woe,

Beween weer liefde mij al lang ontgroeid,

And moan the expense of many a vanish’d sight,

En treur om schuld door veel vergetelheid,

Then can I grieve at grievances foregone,

Dan klaag ik graag om een belegen klacht,

And heavily from woe to woe tell o’er,

En tel bedrukt weer neer, van leed tot leed,

The sad account of fore-bemoaned moan,

De droeve som van wat oud onheil bracht,

Which I new pay as if not paid before,

Die ‘k kwijt alsof ik die niet eerder kweet,

But if the while I think on thee, dear friend,

Maar denk ik dan aan jou, mijn liefste vriend,

All losses are restored and sorrows end.

Zijn tranen weg, verliezen terugverdiend.

(Vert. Cornelis W. Schoneveld; uit: Bestorm mijn hart)
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Poëzie op het Vlietland College!
Op woensdag middag 16 maart werd het
jaarlijkse Poëzieproject op het Vlietland College
gehouden. Dit project wordt georganiseerd voor
alle derde klassen HAVO/VWO, voor het vak
Nederlands.
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De winnaar van dit jaar is geworden Zouher
Onderwater (HAVO 3), met het gedicht: ‘Zo
groen als gras’.

‘Liggend in het gras, denkend aan de wereld,
Wil ik hier zijn, vind ik het hier eigenlijk wel fijn?
Nooit heb ik het platteland verlaten; bang wat mij
te wachten staat in de grote stad,
Het is een vakoverstijgende opdracht, waarbij de
leerlingen zelf een gedicht schrijven en dat door
middel van een tekening verbeelden. De werken
worden eerst beoordeeld door de leerlingen
onderling. Vervolgens door een jury, bestaande uit
een docent Nederlands, een docent tekenen en de
mediathecaressen.

Ik heb altijd gedroomd om daar een huisje te
nemen. Als ik hoor wat daar omgaat heb ik mijn
twijfels; altijd maar oorlog, altijd maar denkend
aan geld. Als ik dit allemaal hoor, blijf ik liever
liggen in dit veld.

De prijs die uitgereikt wordt is voor:





Het beste gedicht.
De beste combinatie (tekening & gedicht).
De beste tekening.
Het meest geschikt voor expositie in de
Mediatheek.
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ARABISK
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verhaal van Hussam Alodetalla en van Rasha al
Hosain.

DROMEN VAN DAMASCUS
Gedichten, verhalen, dans,
muziek, zang en kunst.
Een terugblik…
Op zaterdag 19 maart jl was De Boekenzolder de
mede organisator van het Nederlands/Syrisch
cultureel evenement ‘Dromen van Damascus’,
met als ondertitel: ‘Syrië vijf jaar later’.
Op 18 maart jl was het precies 5 jaar geleden dat
er in Syrië, in de stad Deraa, duizenden mensen de
straat op gingen om te protesteren tegen het
gewelddadige regime van Bashar al Assad. Er
kwam echter geen vervolg op de Arabische lente,
maar oorlog.
19 maart was een moment voor veel Syriërs om
het begin van deze oorlog te herdenken, maar ook
een moment om elkaar moed toe te wensen. Van
nachtmerries naar dromen: met poëzie, dans en
muziek en dit te delen met de Nederlanders.
De middag werd geopend door Araa al Jaramani
en wethouder Roos van Gelderen. Er waren
optredens van Nouri al Jarrah, één van de
beroemdste Syrische dichters van dit moment met
een geprojecteerde Nederlandse vertaling van
Dorrit van Dalen. Sufi danser Ahmad al Khatib
trad op met de eeuwenoude spectaculaire dans van
de mysticus, zangeres en ud (Arabische luit)
speler Heba al Saeed. Er was een persoonlijk

De Leidse dichter Pink Meltzer trad op met
actuele gedichten en schrijfster Marie de Meister
las een deel uit haar roman: ‘De stilte van Thé’.
De belangstelling was overweldigend: ruim 140
mensen waren aanwezig. Een succes voor de
organisatoren, met name voor Ahmad al Hosain
en Araa al Jaramani. Zij willen Arabisk
ontwikkelen tot een cultureel bedrijf met diverse
evenementen en taallessen Arabisch voor
Nederlanders.
Meer informatie: www.boekenzolderleiden.nl
Facebook: Arabisk Nederland.
Fotoverslag: www.muziekgezien.blogspot.nl

Algemene info (website & facebook):
www.boekenzolderleiden.nl/
nl-nl.facebook.com/deboekenzolderleiden
Openingstijden:
Do-, vrij-, zaterdag 13 – 17 uur
06-24337506 (alleen tijdens openingsuren!)
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Carla schrijft…
Interview met Ton van Noort op maandag 21
maart.
Nu de grote finale van de ‘Leiden Boonekamp Jazz
Award’ 2016 inmiddels plaats heeft gevonden,
heb ik op een middag een gezellig gesprek met
medeorganisator & secretaris Ton van Noort.
 Kunt u in het kort iets over uzelf en uw
achtergrond vertellen?
Mijn wortels liggen in Leiden, ik ben geboren in
1935. Mijn ouders hadden een bakkerij in de
Doezastraat, waarin ik vanaf mijn 14de jaar van ’s
morgens 4 uur tot ’s avonds 8 uur heb
meegewerkt. Gaandeweg heb ik diverse
diploma’s behaald, waaronder mijn MULOdiploma, daarna mijn middenstandsdiploma en
later de vakdiploma’s brood- en banketbakkerij
met de bevoegdheid tot lesgeven. Ik had geen zin
om als oudste zoon (heel traditioneel overigens
dat de oudste de opvolger wordt) de zaak over te
nemen en ik ben vervolgens een aantal jaren als
bedrijfsleider werkzaam geweest in een
aansprekende banketbakkerij in Leiden.
Op een gegeven moment kwam ik in een periode
dat ik toch heel wat anders wilde gaan doen,
maar wat(???). Zo liep ik op een avond eens door
de Breestraat langs het toen net gerestaureerde
Gemeenlandshuis. Gefascineerd door dit
prachtige, monumentale pand van het
Hoogheemraadschap van Rijnland, besloot ik op
een door hen geplaatste vacature te reageren en
werd prompt aangenomen. Lucky Ton, prachtige
move zoals later bleek….

april 2016

Toen, in 1972, was het Hoogheemraadschap een
relatief kleine organisatie, die in de loop der jaren
een enorme groei heeft doorgemaakt. Ik kwam
rap tot de ontdekking dat, wil je doorstromen,
studeren noodzakelijk was, want bij mij ontbrak
op dat moment nog de parate kennis. Ik heb me
aangemeld aan de Hogeschool en parttime een
HBO-opleiding gevolgd. Na verloop van tijd werd
ik benoemd tot Hoofd Interne Zaken.

Mijn hoofdtaken lagen bij organisatie,
communicatie & inkoop. Na een paar jaar had ik
de leiding over zo’n 40 mensen. Het was een
mooie, maar ook ontzettend drukke tijd. Ik ben
benaderd door diverse onderwijsinstellingen om
mijn kennis te delen met stagiaires en om jaarlijks
enige gastcolleges te geven. Op verzoek van drie
dijkgraven (Delfland, Schieland en Rijnland) heb ik
een ‘Vereniging van Hoofden Interne Zaken van
Waterschappen in Nederland’, opgericht, een
eervolle en enerverende opdracht, waartegen ik
geen NEE kon en durfde te zeggen. Een
fantastische ervaring en een geweldig
leerproces… ben na de oprichting tot aan mijn
pensionering daarvan voorzitter geweest.
Mijn ontspanning zocht ik, behalve uiteraard bij
mijn gezin, bij het tennissen en ik ben in die
periode ook begonnen met zingen in diverse
koren.
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 Heeft u een muzikale voorkeur (bijvoorbeeld
jazz of klassiek) ?
Mijn voorkeur ligt bij het klassieke genre en dan
in het bijzonder bij de Duitse componist Johann
Sebastian Bach. Ik heb aan bijna alle klassieke
concerten die gezongen móeten worden, wel
meegedaan. Wij hadden ook jarenlang een
abonnement bij het Concertgebouw in
Amsterdam, bijna iedere zondag bezochten wij
daar een klassiek concert. In de loop der jaren
heb ik bij verschillende koren, onder andere bij
het Toonkunstkoor in Leiden gezongen. De
laatste jaren word ik zo nu en dan ook als gasttenor bij verschillende gelegenheden
uitgenodigd.
 Heeft u buiten de Jazz Award op dit moment
nog ander activiteiten waar u iets over wilt
vertellen?
Toen ik de pensioengerechtigde leeftijd had
bereikt, ben ik actief geworden in de bewonerscommissie in mijn woonwijk en heb ik de
renovatie van onze fraaie Tuinstadwijk helpen
vormgeven. Ik volg met grote belangstelling de
werkzaamheden van het Stadslab. Dat laatste
houdt zich voornamelijk bezig met allerlei nieuwe
ontwikkelingen binnen Leiden. Op dit moment is
het Stadslab bezig met het zogenaamde
‘Singelproject’. Hierdoor wordt het mogelijk om
een volledige parkwandeling rond de singels te
maken. Dat is een groots project rond de singels
van Leiden en loopt door tot 2018.
In 2002 heb ik samen met Jan Wieles het boek
‘Water in de Wijk’ (1100 – 2016) ‘verleden, heden
en toekomst’ uitgebracht. Dit was een groot
succes. Oplage 1600 exemplaren en binnen 3
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maanden uitverkocht(!) Omdat er nog veel vraag
naar dit boek is, ben ik momenteel bezig met een
zogenaamde remake. Hiervoor ben ik onder meer
in gesprek met beeldend kunstenaar Jaap Franso
en architect Boudewijn Veldman, waarbij het idee
bestaat om virtueel een aantal grachten binnen
Leiden weer open te graven. En deze – nieuwe situatie in het boek onder meer in 3D weer te
geven. Hierbij wil ik natuurlijk meteen inspelen
op de huidige situatie.
Op dit moment zijn er bijvoorbeeld plannen om
1) de Mare weer open te graven en 2) via de
Zoeterwoudsesingel onder de weer opgebouwde
‘Koepoort’ door, de dan open gegraven
Doezastraat, (thans digitaal) naar het Rapenburg
de doorvaart te herstellen. De fundering van de
Koepoort, waardoor je vroeger van de
Herenstraat naar de Doezastraat kon varen, ligt
er nog (hoek Jan van Houtkade/Doezastraat).
Naar mijn mening creëert dit tóch een ander
beeld van Leiden, wat met name het
winkelbezoek en het toerisme zal stimuleren. Ik
ben dan ook een groot voorstander van zo’n
ontwikkeling. We hebben voor deze remake ook
een aantal mensen gevraagd om iets te schrijven
over dit onderwerp, waaronder bouwhistoricus
Jan Dröge.
Het tweede boek dat ik mede vorm heb gegeven
is uitgegeven in 2005 met de titel ‘Rembrandt’s
Leiden, de hele wereld in je stad’ (1574-1674). Ik
ben initiatiefnemer en secretaris van stichting
‘Rembrandt en Leiden’s Gouden Eeuw’. Voor dit
project ben ik gevraagd door de toenmalige
wethouder, Alexander Geertsema in het kader
van het Rembrandtjaar in 2006. Ik was
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verantwoordelijk voor de PR & Marketing van
het boek, waar tot nu toe wereldwijd 3000
exemplaren van zijn verkocht. Hoofdbestanddeel
van het boek vormen de gedichten en tekeningen
van beeldend kunstenares Yvonne Né. Enige
gedichten zijn door Daan Manneke op muziek
gezet en staan op de bijbehorende CD. Na ‘Water
in de Wijk’ is de productie van dit boek voor mij
een enorm leerproces geweest. Ik heb er zelfs de
Amerikaanse ambassadeur voor mogen
uitnodigen, dat was best een hele ervaring, want
dat hele gezelschap vraagt een intensieve
beveiliging.
Zowel de (ex-)presidenten Bush en Obama zijn in
het bezit van dit boek (met name vanwege het
onderwerp ‘Pilgrimfathers’).
Toen dit project afgelopen was, heeft Cees
Mentink ruim 11 jaar geleden mijn hulp gevraagd
voor het uitbrengen van het boek ‘Leidse Jazz
Geschiedenis’, (1899-2009). Later is onder de
slogan ‘Zonder Geschiedenis is er Geen
Toekomst’, de competitie van de Leiden Jazz
Award ontstaan. Voor dit boek ben ik onder meer
en gaandeweg de tijdgeest volgend, bezig
geweest om jazzmuziek te verzamelen. Hierbij
moet je ook aan alle betrokkenen toestemming
vragen of je de informatie mag gebruiken. In
eerste instantie ben ik veel alleen op pad
geweest, zo heb ik veel conservatoria bezocht en
veel deskundige mensen gesproken. Gaandeweg
vergaarde ik tal van mensen om mij heen die
verstand van jazz-zaken hadden. Daarnaast ben ik
natuurlijk ook regelmatig aanwezig geweest bij de
interviews van Cees Mentink.

 Hoe kwam u op het idee om de Leiden
Boonekamp Jazz Award op te richten?
Vanaf het begin was mijn voorwaarde voor
medewerking aan het boek, dat na het
verschijnen er iets met de jeugd moest worden
gedaan. Ik ben een tijdje gastdocent geweest bij
het KMBO en de Hoge School, enige ervaring met
die materie was mij dus niet vreemd. De lat
hebben we behoorlijk hoog gelegd want: alleen
jazzstudenten van de Nederlandse conservatoria
kunnen hier aan deelnemen. De bedoeling van de
Leiden Boonekamp Jazz Award is om een
muzikale brug te slaan tussen studenten en de
jazzmuziek. Hierbij denk ik niet alleen aan de
authentieke vorm van jazz, maar zeker ook aan
het moderne genre.
Wij willen de studenten met het beschikbaar
stellen van een interessant prijzenpakket
stimuleren bij hun studie en ze daarnaast ook
podiumervaring bieden. Wij hopen ook leerlingen
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van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs
en studenten aan de universiteit aan te moedigen
om meer jazzconcerten te gaan bezoeken. Om dit
doel te bereiken heb ik inmiddels contact met
muziekdocenten van verschillende scholen in
Leiden. Daarnaast heb ik een aantal
studentenverenigingen benaderd om in de
publieksjury plaats te nemen. Naast de vakjury
bestaat er dus een jury van studenten die een
belangrijke stem heeft.
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Op zondag 13 maart van dit jaar hebben we in de
Stadsgehoorzaal, met veel succes de achtste
finale van de ‘Leiden Boonekamp Jazz Award’
georganiseerd; dit werd gepresenteerd door
(jazz-)historicus Cor Smit.
De winnaar van 2016 is Gijs Idema (gitaar). ‘De
Leids Dagblad Publieksprijs’ 2016 is gewonnen
door Emilio Tritto (saxofoon). Bijna 300 bezoekers
hebben genoten van zes zeer getalenteerde
jazzmusici!
Al met al een enorme organisatie, met als gevolg
dat we nu al druk zijn met de voorbereidingen
van de 9de editie, waar ik me nu al enorm op
verheug!

Bovendien wordt er door platenmaatschappij
‘New Arts International’ meegekeken of er nog
nieuw, jong en interessant talent zich aandient.

Algemene info (website & facebook):
www.boekenzolderleiden.nl/
nl-nl.facebook.com/deboekenzolderleiden
Openingstijden:
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