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IN MEMORIAM  

Bessie Schadee, voorzitter Ideewinkel van 2005 tot 2012 
 

 

Bessie Schadee, 11 augustus 1943 – 6 april 2022 

Op 6 april 2022 bereikte ons het bericht dat de eerste voorzitter van de Ideewinkel, Bessie 

Schadee, was overleden. Zij was een sterke vrouw met een grote drive om te wereld te 

veranderen en wist daardoor velen te inspireren. Naast het voorzitterschap van de 

Ideewinkel, was zij onder andere de oprichtster van het Global Action Plan for the Earth in 

de VS en Nederland en oprichtster/coördinator van de Stichting Gezonde Gronden in Den 

Haag.  

Wij wensen haar familie alle sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.  

Margje Vlasveld, oprichtster van de Ideewinkel, schreef haar herinneringen aan Bessie 

voor ons op.  

“Ik leerde Bessie kennen in 1998. De verkiezingen voor de gemeenteraad stonden voor de 

deur. Ik zocht steun bij leden van de Groenen die ik nog niet kende. Het eerste 

telefoongesprek met Bessie duurde 1 1/2 uur. Er was meteen een klik, hoe verschillend wij 

verder ook waren. 
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In 2003 was Bessie mijn klankbord toen ik een scriptie schreef voor een kenniscentrum voor 

duurzame burgerinitiatieven voor de leergang bestuur en beleid. Dit leidde tot de oprichting 

van de Stichting Ideewinkel en Bessie werd voorzitter.  

In die hoedanigheid was zij bij veel eetbaar-groen projecten als inspirator en motivator 

betrokken. Zonder haar was Leiden minder groen, er was minder eetbaar groen in parken en 

in school- en buurttuinen. Ook voor Leidse balkons werkte zij persoonlijk mee aan een 

voorbeeldproject Eetbare balkons. Hiervoor regelde zij flinke plantenbakken met gezonde 

biologisch dynamische grond, boordevol leven. 

Dit succes leidde ook weer tot het kweken van de “hutspotplanten” peen, ui, pastinaak en 

aardappels in de plantenbakken op het balkon van het stadhuis, waar de leden van de 

gemeenteraad samen met de vrijwilligers van de Ideewinkel van hebben gesmuld, in het 

stadhuis. 

Ze zorgde voor "wilgenschepen" in de Oude Rijn, een rust- en nestelplek voor de 

watervogels, drijvende vlotten van wilgentenen die tegelijk een waterzuiverende functie 

hadden. Deze bleken helaas niet bestand tegen de onrust op het water door druk 

vaarverkeer. Bij de oostelijke haven, op een rustiger plek werd later wel iets dergelijks 

gerealiseerd door buurtbewoners.  

Bessie realiseerde later eetbare balkons en gezamenlijke tuinen bij flatgebouwen in 

achterstandswijken in de regio Den Haag. In die tijd heeft zij in Den Haag de stichting 

Gezonde Gronden opgericht. 

Vanuit haar huis verkocht ze veel soorten biologische bloembollen. Ze organiseerde tevens 

workshops voor boeren en inspireerde hen om biologisch te gaan boeren. 

Bessie was altijd oprecht geïnteresseerd in mensen. Ze had een uitgebreid netwerk en een 

zeer goed geheugen, ze wist ook op een later tijdstip wat er was besproken en waar je mee 

bezig was en vroeg ook altijd door met een interesse die verder ging dan de beleefdheid. 

Ze kon ook erg lekker koken en had de klassieke smaken goed in haar hoofd. Zij had niet 

alleen een breed scala van kennis over planten en het bereiden daarvan, maar ook over 

muziek, literatuur, toneel en dans. Een veelzijdig iemand die het belang van de wereld 

waarin we leven nooit vergat en daar niet opdringerig een mening over had. Zij ging het 

gesprek daarover op een open en rustige manier aan en liet mensen in hun waarde. 

In de Zuid-Hollandse regio rond Leiden, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn is de populatie 

van bijen gestegen, helemaal tegen de trend in. Dat is mede dankzij de almaar niet aflatende 

energie van Bessie Schadee!”  

Margje Vlasveld 

         


