
Vrijwiltigers uit de schaduw
Liesbeth Kooper (Í 7), veÍuitjongste vrUwilliger op Buitenplaats BeÍbice

Jan PÍèenen

De veÍwarring kan nauwelijks groterzijn.lk ben op zoek naar
Liesbeth. Haar achternaam ken ik n;et. lk weet alleen dat zij
met haar 17 jaar veruit de jongste vrijwilliger È op Buiten-
plaats Berbice aan de Leidseweg in Voorschoten. Via via kom
ik bijWilbert van Erp teíecht. Hij coördinee( het werk in de
tuinen. "Liesbeth? Zegt me nietsen ikkentoch echtiedereenl'
Als ik hem verteldat Liesbeth onder meer op de elektrische
grasmaaier zjt, gaat bijVan Erp een lichtje blanden. "De as5oci-
atievan Seniorenmagazine met Liesbeth zei me niets. lkdacht
aan oudeÍen, niet meteen aan een jongere. Ja, die Liesbeth
ken ikwei. lkvind het geweldig watzo'n jongere hierdoet. De
gemiddelde leeftUd van de vrrw,lligers ligt hier schrikbarend
hoo9. Zij haalt die fl ink omlaagl'

rust en de natuur spÍeken de 17 jatige 117 1/2,20 conigeeítze
me) Liesbeth Kooperwelaan.'lkvind het heerljjkom buÍt€n te
werken. Lekker in de natuur. Berbice is een 5oort DuivenvooÍ-
de, maar dan persoonlijker, kleiner WU zijn Assepoester, zegt
mijn moeder. Zelf noem ik dit verstopte schoonh€id. Voor
dat ik bij Berbice terecht kwam, was ik een beetje €en stiile
boekenwurm. lkspeeldewel metvriendjesen vriendinnetjes,
maar ik ben nu veel meer buÍten. En ik heb veel geleeÍd van
die ouderen. Over planten, hoeje rozen b0houdt, hoeje moet
snoeien. En mijn moedeÍ heeft me veelover de geschiedenis
van Berbice verteld. Zij heeft mee geschreven aan het boek
Begeerlijk Berbicel'

Stan Dessens
Hetwasdan ookniettoevallig dat Liesbeth doorhaar moedeÍ
bij het werk op Berbice is betrokken. Die reageerde vijfjaaÍ
geleden op een oproep van Stan Dessent voorzitter van de
VeÍeniging tot behoud van Oud, Groen en LeeíbaarVoorscho
ten, om het parkop te knappen voorde Open Monumenten-
dag, "We begonnen met één kruiwagen. ledereen nam verder
zijn eigen tuingeÍeedschap mee1 zo kijkt [.4arjoleine Kooper
terug. Een jaar later kwàm haar dochter er bij. 'lk dacht, ik ga
een keeÍ kijken.Voor ik het wkl ging ik elke maand mee. De
eerstezaterdag van de maand i5 het altijd vrijwiligersdag. De
ene keer was het bramen trekken, de andere keer rododen-
dronssnoeien.ln hetbegin deed ikmee metwatde restdeed.
Schoffe en, opruimenl'

Orde roeziEdooq \a15rdnDp+q ..rr,derdeiorg)re.l re.b.'1
e. de oLdíe (Jààp hrr'rÍr,s qe'deluÍrJmta".r"d

'Na anderhalfjaar vroeg Stan aan m0: hoe oud ben je? Veer
tien zei ik. O, zei hij, dan ben je oud genoeg om op de gras

maaier te zitten. lMet een bakje er achter voor het verslepen
van hout.Vooral takken.Thuis hebben we een handmaaiertje.
Zo'n elektrische en dan veel gÍoter is heel wat anders. ln hei
begin was hetonwennig, maarikpikte hetalsnelop. Kjcken is
het. LenjaaÍgeleden b"n ik ook hetgras eÍ mee gaan maa.en.
EeÍst werd dat gedaan door een professionele tll in ma n, maar

Bemko Porthumar 'Het G grappig om Liesbeth in dezomerhaàr huis-
weÍktezlen maker op een bankre èn dààÍnat€ z en grasmaaien

Actiemiddel
Het ís mooiweer, dus ontmoet ik de ogenschUnlijkaltUd vrolijk
gestemde Lie5beth Kooper voor een kennismakingsinterview
op maandag I september onder een reu5achtige treurwilg.
Een huilboom, zoals een van mijn kleinkinderen die Íefíend
noemt. Achter ons staat de dooÍ de Leidse lakenman en tuin-
specialist Pieter de la Court van der Voort in de zeventiende
eeuw ontworpen en qebouwde oranierie. ln en rond de ro-
zenperken schoffelen moeder IMaíoleine Kooper Huigen en
Wilbert van Erp. Aan het eind vàn de reusachtige tuinen kijkt
de in 2009 overleden mejuffíouw (Ruut vooÍ intimi) Begeer
toe. Haarvaderwas diíecteuÍvan deZjlverfabriekVan Kempen
en Begeer ZÍ was de laatste b€wonervan de ernaast gelegen
Buitenplaats Berbice. Als ultíem actiemiddeltegen de aanleg
vàn de RUnlandRoute heeft ze zich daar laten begraven. "Die
snelweg komt er niet en anders over mUn lijk'l heeft ze vóór
haaí dood gezegd. WaarschÍnlijk gàat de weg nu onder haar

Midden in de Randstad is het hier nog oorveídovend stil. Die


