Nieuwsbrief
Snelle start!
Om te beginnen wenst De Boekenzolder iedereen
een belezen 2016 met veel geluk & gezondheid!
We maken een snelle start met veel meters en
volle boekenkasten. Zo hebben we op een
donderdag ochtend met vrijwel het gehele team
maar liefst maar liefst 75 dozen met prachtige
boeken mogen verwerken. Dit betrof een
schenking uit een nalatenschap van een trouwe
bezoeker. De dag daarna ontvingen we opnieuw
dergelijke levering van 10 grote dozen. We zijn er
trots op dat we dergelijke giften mogen
ontvangen!
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Op 5 februari 1916 gingen aan de Spiegelstrasse
in Zürich, Zwitserland, de deuren open van
Cabaret Voltaire. Het zou de eerste worden van
een reeks spectaculaire bijeenkomsten met
poëzie, muziek en beeldende kunst. Deze
‘levensbeweging’ zou bekend worden onder de
naam ‘Dada’. Zij kreeg navolging in andere
steden: Berlijn, Keulen, Parijs, New York en ook in
Leiden (Theo van Doesburg).

Dichter Leo van Zanen zal in zijn voordracht
vooral aandacht besteden aan de beginperiode
van Dada. Aan de hand van gedichten,
manifesten, verhalen en autobiografische teksten
van direct betrokkenen zal hij proberen een beeld
te geven hoe dol de boel er was, toen en daar. De
lezing op zondag 31 januari aanstaande begint
om 15 uur.

Algemene info (website & facebook):

Culturele activiteiten!
Op zondag 31 januari aanstaande, in het midden
van de landelijke Poëzieweek, staat Leo van
Zanen met een lezing stil bij het ontstaan van
Dada, 100 jaar geleden.

www.boekenzolderleiden.nl/
nl-nl.facebook.com/deboekenzolderleiden
Openingstijden:
Do-, vrij-, zaterdag 13 – 17 uur

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
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Op zondag 20 december kregen we op de 1e
etage een leerzaam college over Muurgedichten
en Muurformules. Deze werd ons gegeven door
Ben Walenkamp (Stichting Tegen-Beeld), Ivo van
Vulpen (CERN) & Sense Jan van der Molen
(Universiteit Leiden).

Op 24 november jongstleden is bij museum
Boerhaave de eerste Muurformule onthuld: de
sleutelformule
van
Einstein’s
algemene
relativiteitstheorie. De komende jaren zullen nog
9 andere Leidse natuurkundige formules op
Leidse muren komen te staan!
Het idee van de Muurformules is overigens
geïnspireerd door de Muurgedichten, die sinds
1992 met enige regelmaat op Leidse muren zijn
verschenen.
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Carla schrijft…
Sinds een paar maanden is De Boekenzolder een
potentieel nieuw bestuurslid rijk, namelijk, Buck
Goudriaan. Door zijn enthousiaste houding, die hij
ook wil omzetten in daden, trok hij vanaf het
begin mijn aandacht. Op een bedrijvige
zaterdagmiddag is het tijd voor een interview…
 Buck, wat brengt je op De Boekenzolder?
Dat was door een etentje bij vrienden. Op een
goed moment kwam het gespreksonderwerp bij
De Boekenzolder en vroeg Jac Dessens me of ik
belangstelling had om in het bestuur te zitten.
Eén van mijn drijfveren was uiteraard mijn
belangstelling voor boeken, daarnaast ken ik Ilja
Mottier van vroeger. Zij werkte destijds op een
ander departement als ik (VWS) en wij kwamen
elkaar in vergaderingen weleens tegen. De laatste
jaren ontmoette ik haar zo nu en dan op De
Boekenzolder aan de Middelstegracht.
Op dit moment ben ik nog stagiair in het bestuur,
eind december wil ik besluiten of ik officieel
bestuurslid word. Ik wil mij voornamelijk op het
culturele aspect van De Boekenzolder richten, in
het bijzonder de zondagmiddagen.

De eerste zondagmiddag die ik organiseer is
morgen (20 december). Dan zullen Ben
Walenkamp en Ivo van Vulpen uitleg geven over
respectievelijk de Muurgedichten en de
Muurformules die in Leiden zijn verschenen of
zullen verschijnen.
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 Kan je kort iets over je geschiedenis vertellen?
Ik ben in 1945 geboren in Oegstgeest. Daar heb ik
wel op school gezeten, echter nooit gewoond, dat
was in Voorschoten en Wassenaar.
Vanaf 1966 tot en met 1973 heb ik Westerse
Sociologie gestudeerd in Leiden. Daarna heb ik
ongeveer tien jaar contractonderzoek (z.g. 3e
geldstroom) aan de universiteit gedaan. Daarna
ben ik overgestapt naar het ministerie (toen met
nog CRM, tegenwoordig VWS); daar ben ik 20 jaar
ambtenaar geweest. Ik begeleidde hier met name
veel onderzoek naar kwetsbare groepen zoals
minderheden, jeugd, ouderen en gehandicapten.
Mijn functie was het voorbereiden en begeleiden
van onderzoek dat we uitbesteedden aan
universiteiten.

Het verslag dat we daarover maakten, met de
resultaten van het onderzoek, stuurden we naar
de top van het departement in de hoop dat daar
iets met onze bijgevoegde aanbevelingen zou
worden gedaan. Dat heb ik dus tot tien jaar
geleden gedaan, toen mocht ik vervroegd met
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pensioen. Dat is mij uitstekend bevallen, want ik
had allerlei projecten op stapel. Het eerste dat ik
toen in 2005 ben gaan opzetten, was een
tentoonstelling over de Leidse universiteit in de
Tweede Wereldoorlog. In datzelfde jaar heb ik
ook nog een bloemlezing samengesteld met
gedichten over Leiden. In 2010 heb ik een boek
gepubliceerd over de verzetsman Gerrit Kastein.
Zo ben ik dus bezig met, soms literaire, maar
meestal historische onderwerpen. Vorig jaar heb
ik nog een artikel gepubliceerd in het jaarboek
van Oud Leiden over de schilder Maarten
Jungmann, een oud-oom van mij. Maar al eerder
had ik een paar boeken geschreven.
 Waarom ben je een eigen uitgeverij
begonnen?
Dat idee ontstond na 1990, nadat ik begonnen
was aan een biografie van mijn Leidse oom
Gerard. Die was ongeveer 20 jaar toen de
Tweede Wereldoorlog uitbrak.
Tijdens de zoektocht naar gegevens over hem
kwam ik zoveel dingen tegen die ik niet begreep,
dat ik besloot eerst een boek over Leiden in de
oorlog te schrijven. Dat werd in 1995 het boek
‘Leiden in de Tweede Wereldoorlog; van dag tot
dag’. Daarvoor heb ik toen een ISBN-nummer
aangevraagd, zodat het boek ook bekend werd bij
boekhandels, bibliotheken en archieven.
Daarna begon ik aan ‘Het Leidse literaire leven
tijdens de Tweede Wereldoorlog’, vroeg weer
een ISBN-nummer aan en toen tipte degene van
de organisatie mij dat ik korting zou krijgen als ik
tien ISBN-nummers in één keer aan zou vragen.
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Dat heb ik gedaan en toen besloot ik om voor het
geheel een naam te bedenken.
Het geval wil dat ik vanuit mijn appartement
uitzicht had op het Rijn-Schiekanaal, dat vroeger
de Nieuwe Vaart heette. De naam voor een eigen
uitgeverij was dus snel gevonden: De Nieuwe
Vaart. Tot nu toe heb ik zo zo’n acht boeken en
boekjes uitgegeven. Het logo op de homepage
van mijn website stelt de laatste vijf letters van
mijn handtekening voor, wel alleen geldig als er
een punt onder staat!
Voor de komende tijd heb ik wel een aantal
plannetjes, maar vanzelfsprekend ben ik nu veel
bezig met De Boekenzolder. Ik wil ook graag tijd
steken in mijn project over Indonesische
studenten die tijdens de Tweede Wereldoorlog in
Leiden in het verzet zaten. Maar voorlopig ben ik
dus met Ilja bezig de culturele zondagen van De
Boekenzolder te organiseren.
 Wat was je rol bij VWS? Zijn er specifieke
ervaringen die je bij De Boekenzolder kunt
gebruiken?
Na en naast het begeleiden van onderzoeken
organiseerde ik debatten over rapporten die aan
het ministerie waren uitgebracht. Met name
deden we dit met de rapporten van het Sociaal
en Cultureel Planbureau.
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Ik heb inmiddels al een lijstje gemaakt met
ideeën voor die middagen. Hiervoor heb ik
uitgezocht wat de belangrijke dagen zijn in 2016,
zo veel mogelijk gerelateerd aan boeken. Zo zal
op 31 januari, midden in de poëzieweek, de
dichter Leo van Zanen een lezing geven over
Dada, de kunstzinnige beweging die precies 100
jaar geleden in Zürich werd opgericht.
Vanwege de komende Boekenweek, die Duitsland
als thema heeft, heb ik Hans van der Veen, die in
zijn vrije tijd Nederlandse gedichten in het Duits
vertaalt, bereid gevonden om op 20 maart
aandacht te besteden aan Duitse dichters.
 Wat zou je graag bij De Boekenzolder anders
willen zien?
Eigenlijk heb ik daar nu nog iets te weinig zicht
op, maar in het algemeen vind ik dat er zoveel
rubrieken/categorieën zijn, dat zou versimpeld
moeten worden. Met andere woorden: er zijn
teveel thema’s binnen de boeken. Dat is moeilijk
opbergen voor ons en lastig zoeken voor de
bezoeker. Dat zou dus naar mijn mening kunnen
veranderen. Verder zie ik wel dat het allemaal
aardig loopt; het is er vaak druk en dat lijkt me
een goed teken.
 Dank voor dit gesprek.
Algemene info (website & facebook):

Dan organiseerde ik lunchbijeenkomsten met de
spreker die uitleg kwam geven over wat zijn of
haar onderzoek had opgeleverd. Wat betreft
organisatie is bijvoorbeeld het verschil met De
Boekenzolder dat ik nu zelf onderwerpen voor
onze culturele zondagmiddagen mag bedenken.
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nl-nl.facebook.com/deboekenzolderleiden
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Do-, vrij-, zaterdag 13 – 17 uur
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