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Befaamde Amerikaanse duo 
James&Black in de Paulus
MUZIEK n In Zondagmatinee in 
de Paulus van 1 oktober is het 
rijk aan pianist & singer/song-
writer Bruce James en Bella 
Black vocals & lyrics: Southern 
Soul from Austin, Texas. Aanvang 
16.00 uur. Het Amerikaanse duo 
vestigde zich in 2012 in België en 
bereist sindsdien Europa. In juli 
verscheen hun tweede studioal-
bum, This Time. Muziekjourna-
liste Kathy van Peteghem trof 
onlangs Bruce James.

“Dit album wou ik laten klinken als 
mijn eerdere werk in Amerika”, al-
dus James. “Producer Jean-Paul Van 
Ham - bekend van onder meer Vaya 
Con Dios - vond onze demo’s heel 
goed. Ik wilde wel zelf mijn muzi-
kanten kiezen. Onder hen bassist 
Nicolas Thys, hij vormt de ruggen-
graat van dit album. Gitarist is Fu-
mihito Sugawara, een oude vriend 
uit Texas, en Mischa den Haring uit 
Nederland de tweede gitarist. Zo is 
This Time meer een gitaaralbum ge-
worden, minder keyboard-gericht.” 
This Time is in juli officieel in Parijs 
gepresenteerd. James: “La Chapelle 
des Lombards is zowat ons hoofd-
kwartier in Frankrijk. De eigenaar 
is onze manager en we hebben er 
nu ook een boekingsagent. Je moet 
daar een tussenpersoon inschake-
len, anders kom je er nergens. In 
België of Nederland kunnen we zelf 
naar een promotor stappen. Ook 
in Italië en Spanje lukt dit aardig, 
soms met Google-translate.” Was 

het in Parijs niet een “soft-release”? 
“Het album komt eind september 
in Nederland uit, in Frankrijk later 
dit jaar.”
 
James&Black kan men niet main-
stream of commercieel populair 
noemen, daarom is het niet gemak-
kelijk voor het juiste publiek op te 
treden. “Dat gaat steeds beter. Ons 
publiek wordt steeds groter en di-

verser. Of het nu gaat om oudere 
of jonge mensen, de boodschap die 
wij brengen blijft hangen. Zelfs als 
ze de teksten niet begrijpen, begrij-
pen ze toch het gevoel. En eerlijk 
gezegd stoort pratend publiek me 
niet. Zodra ik op dat podium zit, 
speel ik voor mezelf en voor Bella 
- als ze erbij zijn ook voor de an-
dere muzikanten. Klikt het tussen 
ons, springt die energie misschien 

over. Bella is er wel heel goed in het 
publiek erbij te betrekken. Onver-
schrokken.”
Tickets aan de kassa nu €15,00 maar 
in de voorverkoop €12,50 bij de Rijn-
landse Boekhandel in Oegstgeest 
en bij Velvet Music in Leiden. Plaats 
bespreken met deze korting kan 
ook via tickets@musaix.org. Vrij 
entree tot 18 jaar - muziekkamer-
oegstgeest.org.

n ‘De boodschap die wij brengen blijft bij iedereen hangen’

Mensen met dementie worden steeds afhankelijker van hun omgeving. | PR

Kinderboekenweek: 
‘Gruwelijk eng!’
LEZEN n Van 4 tot en met 15 okto-
ber vindt de 63ste editie van de 
Kinderboekenweek plaats. Het 
thema dit jaar is Gruwelijk eng!

De Rijnlandse Boekhandel en bi-
bliotheek Oegstgeest hebben 
schrijfster Manon Sikkel gevraagd 
om op woensdagmiddag 4 oktober 
haar Gruwelijk Grappige Griezel-
show te komen geven in de biblio-
theek van Oegstgeest.
Manon houdt enorm van spannen-
de verhalen en ze gaat samen met 
jullie een eng verhaal verzinnen.
Je kunt je meedoen met de Gruwe-
lijk Grappige Griezelshow van 14.30 
uur tot 15.20 uur of die van 16.00 
uur tot 16.50 uur. De show is voor 
kinderen van 6 tot en met 12 jaar, 
deelname kost 2,50 euro. Je kunt je 
opgeven via de website van de bi-
bliotheek of een kaartje kopen bij 
de Rijnlandse Boekhandel.
Manon Sikkel vormt samen met 
Tosca Menten en Jozua Douglas ‘De 
Lachende Zaag’. Met z’n drieën heb-
ben ze het boek ‘Gruwelijk Grap-
pige Griezelverhalen’ geschreven.
Na afloop is er natuurlijk een “Meet 
and Greet” voor een handtekening.
Op vertoon van je kaartje krijg je 
een verrassing mee!
Datum: woensdagmiddag 4 okto-
ber
Plaats: Bibliotheek Oegstgeest, Lan-
ge Voort 2T
Tijd: Start om 14.30 en om 16.00 uur
Toegang: € 2.50
 
In de Bibliotheek in Oegstgeest zijn 
er deze tien dagen nog meer activi-
teiten:
Op vrijdag 13 oktober van 19.00 tot 
20.30 uur kunnen kinderen mee-
doen met de speurtocht ‘Help de 

dief’. Zij kunnen de dief helpen bij 
het zoeken naar de schat. In groep-
jes gaan ze in de bibliotheek op 
zoek naar een verdwenen sleutel. 
Voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Als 
je lid bent van de bibliotheek is de 
toegang € 2,50, ben je geen lid dan 
is het € 5,-. Kaarten zijn te koop via 
de website www.bibliotheekbol-
lenstreek.nl of aan de balie van de 
bibliotheek.
Tijdens de hele Kinderboekenweek 

kunnen kinderen meedoen met 
de Kinderboekenweekquiz. Wie de 
quiz oplost krijgt een griezelige 
verrassing.

4 tot 15 oktober Kinderboekenweek 
- Bibliotheek vestiging Oegstgeest. 
Meer informatie: www.bibliotheek-
bollenstreek.nl/kinderboekenweek

Dementievriendelijk 
Oegstgeest: Project begint
SAMEN n In Leiden en de ons om-
ringende dorpen zijn er maan-
delijks Alzheimercafés en the-
ma-avonden om meer te weten 
te komen over het onderwerp 
en daarover in gesprek te gaan. 
Komende tijd staat dementie 
ook centraal in Oegstgeest in 
de vorm van project Dementie-
vriendelijk Oegstgeest.

De focus in dit project is de soci-
ale component van dementie. Hoe 
staat het met de kwaliteit van leven 
van (beginnend) demente mensen. 
Vooral van onze dorpsgenoten en 
dichterbij: buurt- en straatgenoten 
en nog dichterbij: familie en naaste 
buren. Mensen met dementie wor-
den in hun functioneren steeds 
afhankelijker van hun omgeving. 
Hoe kunnen we hen ondersteunen 
en een beetje bijdragen aan een be-
ter leven. In het Oosten van het land 
noemen ze dat naoberschap.
Het project voorziet ook in work-
shops ‘Dementievriendelijk’. Alle 

burgers kunnen zich kosteloos in-
schrijven voor zo’n workshop. In 
zo’n workshop hoor je meer over 
dementie en met name hoe je er-
mee om kunt gaan. Wat kun je doen 
om te helpen en wat beter is om 
juist niet te doen.
Binnenkort gaat een eerste groep 
burgers de workshop volgen: de 
leden van burgerinitiatief Langer 
Zelfstandig Leven Oegstgeest. Ook 
gemeenteambtenarenen beleid-
smakers. Grote winkelketens zijn 
ook al bezig om hun personeel op 
te leiden hoe met dementie om te 
gaan.
Tijdens de kick off op 9 oktober kan 
men zich opgeven voor zo’n work-
shop. In de komende maanden vol-
gen meer berichten hierover.
De Kick-off van het project Demen-
tievriendelijk Oegstgeest is op 9 ok-
tober om 19.30 uur op het gemeen-
tehuis van Oegstgeest. Aanmelden 
kan via www.oegstgeest.nl/demen-
tievriendelijk. Ook wie zich niet op-
geeft is van harte welkom.
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Southern Soul uit Texas: James&Black in de Paulus. | Foto: Veronica Onofri

Gewone Oegst-
geestenaar

Ooit een normaal mens ge-
zien? En, beviel het? Met 
deze slagzin werd in het 

verleden begrip gevraagd voor 
mensen met een psychiatrische 
aandoening. Ik moest hieraan 
denken door de recente discus-
sie over de gewone - lees: nor-
male - Nederlander. Steeds meer 
politici en opiniemakers gebrui-
ken deze terminologie. De ge-
wone Nederlander schijnt boos 
te zijn en daar moet de politiek 
begrip voor opbrengen, zo is het 
verhaal.

 Maar wie is dan die gewone Ne-
derlander? Ja, we hebben alle-
maal wel een idee wie er wel en 
wie er zeker niet mee bedoeld 
worden. Maar is het allemaal zo 
simpel? Laat ik het naar Oegst-
geest vertalen. Is er een gewone 
Oegstgeestenaar? Is het de bewo-
ner van de Oranjebuurt, of juist 
die van Buitenlust of een nieuw-
bouwwijk als Poelgeest? Is het 
de trouwe zondagse kerkganger, 
of is dat nu juist een voorbeeld 
van een curieuze minderheid? 
Misschien hebben we het over 
de moderne mensen die ook op 
zondag hun boodschappen wil-
len doen op de Lange Voort? Zijn 
het de expats, voor wie- als ze 
tenminste Engelstalig zijn - door 
onze gemeente zelfs een eigen 
website is ontworpen. Zo kan ik 
nog wel even doorgaan. Maar 
het enige antwoord op de vraag 
naar de gewone Oegstgeestenaar 
moet zijn: dat zijn we allemaal. 
Al dan niet hier geboren, al dan 
niet kerkelijk, al dan niet eco-
nomisch of politiek actief, het 
maakt niet uit. We zijn met onze 
uiteenlopende herkomst, ver-
schillende kwaliteiten, goede en 
slechte eigenschappen allemaal 
Oegstgeestenaren: allemaal een 
beetje gewoon en een beetje on-
gewoon. Dat maakt Oegstgeest 
zo’n mooi dorp: iedereen mag er 
zijn.
Op de grotere schaal van Ne-
derland is het niet anders. Na-
tuurlijk zijn er problemen die 
moeten worden aangepakt. 
Maar dat moeten we niet laten 
gebeuren door het creëren van 
een onderscheid tussen gewone 
en blijkbaar niet zo gewone Ne-
derlanders. Want uiteindelijk 
zijn we allemaal wereldburgers. 
Het vroegere Zendingshuis en 
het voormalig klooster aan de 
Rhijngeesterstraatweg getuigen 
ervan dat de kerken, met Oegst-
geest als uitvalsbasis, sterk aan 
dat besef hebben bijgedragen.
Koos van der Bruggen


