
Mevrouw Voogt ontmoet stadsdichter Marianne 

"Fijn dat ze betekenisvolle 
ontmoetingen organiseren" 
LEIDEN - Marianne van Velzen, onze 
Leidse stadsdichter, sprak 21 mei 
jongstleden met ouderen in Zuid
west. Mevrouw Voogt, geboren in de 
jaren 30 van de vorige eeuw en woon
achtig aan de Telderskade vertelt 
over haar ontmoeting met de Leidse 
stadsdichter. 

door Eddo Velders 

Mevrouw Voogt is erg blij dat PKN 
Leiden Zuidwest, RK Lam Gods 
en Apostolisch Genootschap in 
Zuidwest ontmoetingsmiddagen 
organiseert. Een mooie kans om 
andere mensen echt te ontmoeten. 

saamhorigheid 
"Die stadsdichter sprak me aan. 
Ik kende haar helemaal niet en 
ik wist niet dat Leiden een eigen 
dichter had. Prachtig die gedich
ten over mensen en over de stad. 
De gedichten prikkelden mijn fan
tasie en gaven me stof tot naden
ken. Wat ik helemaal fijn vind is 
dat de middagen van bet Buurti
nitiatief zoveel niensen uit Zuid
west trekken. Ik fiets niet meer 
en te voet kom ik niet ver. Ben 
daardoor veel aan huis gebonden. 
Gelukkig heb ik een taxivergoe
ding. De lezingen van de dichter, 
de politieagent of die meneer die 
vertelde over de natuur waren 
erg inspirerend. En elke keer in 
combinatie met passende muziek; 
deze keer een prachtig blokflui-

. tensemble. Ik merk dat bet andere 
mensen ook aanspreekt. Mensen 
die zich bevinden in een soortge
lijke levenssituatie als ik. Ik ben 
van voor de oorlog. In die tijd en 
op die leeftijd ervoer ik veel meer 
saamhorigheid. Het Buurtinitia
tief brengt dat opnieuw." 

Dankbaar 
"Ik ben dankbaar dat er in de ker
ken vrijwilligers zijn die er aan 
werken om samen leven in Zuid
west mogelijk te houden. Trou
wens zonder vrijwilligers zou de 
samenleving stil staan. Ik lees in 
de krant dat zonder vrijwilligers 
de Leiden Marathon, bet hospice, 
de Zonnebloem en zelfs bet LUMC 
bun activiteiten niet kunnen orgaa 
niseren. Mooi dat mensen dat wil
len doen." 

Marianne van Velzen in gesprek in Zuidwest (Foto: Eddo Velders). 

Ergens over gaan 
"De kerkviering op zondag sla ik 
vrijwel nooit over. Ik ben lid van de 
PKN in Zuidwest en een vriend pikt 
me op met zijn auto. Doordeweeks 
is er wel eens een bijeenkomst. Ik 
ben geen type voor de bingo. Het 
moet ergens over gaan. Geef mij 
maar een paar pittige vragen. Met 
de eerste letter van de antwoorden 
moeten we dan een woord maken. 
Oefenstof om fris in de kop te blij
ven. Net als die gedichten goed om 
die oude hersenen van mij eens 
lekker te laten kraken." 

Trots 
Daarnaast is er ook veel gezel
ligheid en besteden we aandacht 

aan elkaars verjaardag. Op onze 
manier werken we ook aan saam
horigheid. Maar dat geldt voor mij. 
Ik kan me goed voorstellen dat 
andere mensen andere behoef
ten hebben. We hoeven niet alle
maal hetzelfde leuk te vinden. Dat 
merkte ik ook tijdens bet gesprek 
over de gedichten. Het gevoel of de 
fantasie werd niet altijd door het
zelfde gedicht geprikkeld. Trou
wens prachtig dat iemand zo haar 
gevoel onder woorden kan bren
gen. We mogen trots zijn op zo 
een goede stadsdichter. Een leuke 
inspirerende vrouw, die prachtig 
kan spelen met taal. Vooral bet 
gedicht over haar moeder sprak 
me aan". • 

Marianne van Velzen in gesprek in Zuidwest (J 


