
die is overleden. Omdat het veeltijd kost, word ikdaarvoor be
taald. Dat werk doe ikdoordeweeks. Op de vrijwilligersdagen
help ik mee met schoffelen en anderedingenl'

Ofzoals Remko Posthumà, voorzitter van de door mejufírouw
Begeer in 2000 opgerichte Stichtíng tot Behoud van Cultuur
historische Buitenplaatsen (eigenaar van Eerbice), het zegt:
"Het is grappig om Liesbeth in de zomer haarhuiswerktezjen
maken op een bankje en daarna te zien grasmaaien,
Leuk dat iemand van die leeftod interesse heeft om
in een oude tuin op een oude plek te weÍken. Het
È ookopvallend dat ze ditzo lang verborgen heeft
weten te houden voor haaÍ vriend,nnen. lk zei,
neem ze eens mee/ maardatvond ze helemaalniet
nodig. Dit is mijn plekzeizel'

VrUwilligeÍsdag

en zeker niet oubollig. Op mrn leeftjjd ben je meestal niet
geïnteresseerd in werken in de tuin. lk praat er wel eens over
met vriendinnen. Die zUn hier ook wel eens qeweestl, Voor
een picknicktea, vult haar moeder aan, Liesbeth: ,Ze vinden
het leuk, rnaarsnappen best dat het mijn díng is. Nietvan hen.
Prima toch. Houd ik dit voor mezelí lkvind het heerlUk met al
die mensen om me heen. 1k ben geïnteresseerd in hen, zij in
mij. Ze vragen naar m'n school, willen weten wat ik doe. Het

is allemaalheelrelàxed. Heelanders dan die bende
stu iterende tienersl'

Japans
Het spreekt dan ook'vanzelf'dat Liesbeth het laat-
ste jaar op het StedelUk Gymnasium in Leiden en
daarna een studie Japans zal blijven combineren
met het werken op Berbice. Ze heeft ook best wel

'lk leer veel
van die

ouderen'

Posthuma werkt hard mee op de e€rstezaterdag van septem
ber Vríwilligersdag. Vóór het hoofdhuit dat in fasen en met
financiëlesteun van provincie en fondsen wordt gerenoveerd,
geeft Stan Dessens, ook bestuurslid van de stichting, de meer
dan dertig vrijwilligers instructies: ,We gaan vandaag voor het
mooi, Voor Open Monumentendag volgende week. Een paar
mensen heb ;k nodig voor de buitenkant van het rosarium.
Schoffelen. Nier te diep. Een aantal moet er voor zorgen dat
het er bij het hoofdhuis mooi uitziet. tk kan ook niet aanzien
dat de duizendknoop er zo uitziet. Verder moet hout worden
gehakt en moeten twee mensen de vijver in. Rondom de vU
ver moeten de bladhopen worden weg gehaaldt, lk krijg het
aanbod om ook meete werken.'Helaa í heb ;k een lange witte
broekaan. "Geeft niet'izegt iemand.,,Kan jedereen zien datje
hierwat gedaan hebtl'

Liesbeth Kooper meldt zich bij de schoffelaaÍs. Voor de foto
wil ze nog wel even op de grasmaaier zitten. .Het i5 heel an
deís dan bijvoorbeeld b, Albert Heijn werken. Het is gezellig

andere bezigheden. Tekenen, lezen, judo (bruine band), uit-
gaan.'Maar Berbice laat ik niet los. Dit vind ik veel te leukl
Het wordt nog leukeÍ ak het koffietijd is. Onderde huilboom.
Sponscakes zijn er ook. À4et marsepein en pudding en een
s-je er op, omdat het pre(ies vijfjaar geleden is dat Stan Des-
senszijn oproep deed aan vrijfflligers voor Berbice,Tweevan
hen mogen het gebak aansnrden. De jongste, Liesbeth, en
de oudste. De 88-jarige (tn één week en twee dagen,) laap
Smit noemt het werken op Berbice een zalige bezigheid. 'lk
ben hiervijfjaar geleden begonnen met houthakken. Nu ben
ik van de categorie die ljever gàat schoffelenl Over Liesbeth
zegt laapr 'lk vind het steengoed wat ze doet. Het is een ge-
noegen om haar aan het werktezienl

Elke eeBte zaterdag van de maand is het vÍUwilligersdag op
Berbice, Leidseweg 221 in Voorschoten. Belangstellenden
kunnen ook via info@buitenplàatsberbice.nl in contact ko-
men met de Stichting tot Behoud van CultuurhistorÈche Bui-
tenplaatsen.


