
Voor de vrijdagavond van het Zomerspektakel aan het Meer in Alphen aan
den Rijn zijn afgelopen weekend 8000 kaarten verkocht. Sommige mensen

stonden al in de vroege ochtend voor de deur van de verkoopadressen.

Getal van de dag

8000
kaarten Zomerspektakel verkocht

Als sportredacteur raakte ik er steeds meer
van overtuigd dat het weinig zin heeft om

het leven van jonge kinderen al volledig in het
teken van een latere topsportcarrière te stellen.
Iets te vaak trof ik ze op het moment van de
beoogde grote doorbraak gedesillusioneerd en
ontregeld aan - vaak op een laag niveau, waar
dan eerst maar eens het plezier in de sport en
het leven moest worden teruggevonden.
In zulke gevallen vroeg ik mij af waarom de

ouders hier ooit in mee zijn gegaan. Of erger
nog: waarom ze hun nieuwe Robin van Persie
hadden gestimuleerd voortaan elke dag met
het busje naar Rotterdam te gaan.
Toen ik een nieuwe buurjongen vroeg of hij
later professioneel basketballer wil worden,
aangezien hij op mooie dagen weinig anders
doet dan de bal door de ring naast het huis
gooien, in zijn eentje of met zijn vader, volgde
een verrassend antwoord: nee, waterpoloër. 

En niet bij het Leidse ZVL-1886, zoals ik veron-
derstelde, maar bij GZC Donk in Gouda. Een
hele onderneming, maar hij heeft het ervoor
over om een topper te worden. Dat met water-
polo in Nederland geen droog brood te verdie-
nen valt, doet niets af aan zijn gedrevenheid.
Trots wees hij zijn supporters in de straat erop
dat zijn eerste NK-deelname lonkte; via inter-
net konden we live zien of het lukte. 
Topsporters worden geboren, niet gemaakt.

60 seconden Hielke Biemond ✱ h.biemond@hollandmediacombinatie.nl

Doorbraak 

De herinnering aan de gewoonte
van particulieren om studenten te
huisvesten is één van de onderwer-
pen die voorbijkomt in de tentoon-
stelling ’444 jaar stad & universiteit’,
die tot en met zondag 12 mei te zien
is in de hal van het Leidse stadhuis. 
In vier groepjes borden en een vitri-
ne geeft de universiteit een over-
zicht van de manier waarop zij zich
met de stad verbonden voelt. Het
uitdelen van heetgestookte centen
of het opeisen van sociale huurwo-
ningen komt daarin niet voor, wel
de band met Oranje, de werkgele-
genheid die zij biedt en het feit dat
de Leidse musea, met uitzondering
van De Lakenhal, zijn begonnen als
collecties van universitaire onder-
zoekers.

Ontzet
Een apart bord is gewijd aan de rol
die studenten speelden bij het ’red-
den’ van 3 oktober. In 1823 wilde de
gemeenteraad de viering van Lei-
dens Ontzet laten plaatshebben op
de eerste zondag na 3 oktober. Dat
scheelde een vrije dag. De Leidse stu-
denten waren daartegen. Zij riepen
de Leidenaars op om de Leidse vlag
uit te steken en deelden haring en
wittebrood uit aan de armste inwo-
ners. ’Daarmee’, luidt de tekst op het
bord, ’was het Feest der Feesten van
de ondergang gered’. De rol van de

studenten kreeg definitief erken-
ning in 1886 bij de oprichting van de
3 October Vereeniging. Nog altijd is
in het bestuur een zetel ingeruimd
voor de preses van LSV Minerva.

Minerva
Tegelijkertijd met de tentoonstel-
ling in het stadhuis opende ook een
kleine expositie in de hal van de
Universiteitsbibliotheek aan de
Witte Singel, eveneens tot en met 12
mei te zien. In ’Minerva’s Metamor-
fosen’ staat het beeldmerk van de
universiteit centraal. De ’nieuwe
academie’ was als het ware geboren
uit de oorlog tegen Spanje, en de go-
din Minerva, die zowel oorlog als
wetenschap symboliseert, leek in
1575 daarom heel toepasselijk.

In de loop der eeuwen veranderde
het beeldmerk vaak. Minerva heeft
twee soorten attributen. De helm,
het schild met daarop het afschuw-
wekkende hoofd van het monster
Medusa en een speer symboliseren
de oorlog. Een geopend boek en een
uil staan voor de wijsheid, die het re-
sultaat is van studie. In de 18e eeuw
werd Minerva ook wel eens afge-
beeld met de doctorsbul en een ’doc-
torshoed’, die na afloop van een pro-
motie aan de betrokkene werden
uitgereikt. 
Op het huidige beeldmerk zijn wel
de helm, het schild, de speer en het
boek te vinden, maar ontbreekt de
uil. Wel zijn er de wapens van Lei-
den, Willem van Oranje en het ge-
west Holland op aangebracht.

Een pronkstuk in de tentoonstel-
ling is een staf van de pedel. De uni-
versiteit heeft er twee, die in 1658
zijn gemaakt door de Leidse zilver-
smid Barend Gast (1625-1679). Ze
zijn identiek, en ook voor de ge-
schiedenis van het zilversmeden be-
langrijk, want er is weinig Leids zil-
verwerk uit de 17e eeuw overgele-
verd. Minerva prijkt bovenop. Aan
de zijkant van de zilveren knop zijn
vier leeuwenkoppen te zien. Drie
daarvan klemmen in hun muil een
wapen vast: opnieuw die van het ge-
west Holland, de stad Leiden en Wil-
lem van Oranje. Als de pedel het cor-
tège opent tijdens de dies van de
universiteit op 8 februari, verhoogt
hij de feestvreugde door de wapens
feestelijk te laten rinkelen.

Minerva waakt over 444-jarige band 
Wilfred Simons

Leiden ✱ Een eeuw geleden prijkte
op menig huis in Leiden in de zo-
mermaanden een bordje met de
tekst ’Cubiculi locanda’, oftewel: ka-
mer te huur. Nu woont ongeveer de
helft van alle studenten in studen-
tenhuizen of in wooncomplexen als
de Klikspaanweg, de Pelikaanhof of
het Omegaplantsoen. De traditie
om in te wonen bij een ’hospita’ en
een ’ploert’ is zo goed als verdwe-
nen, maar gedurende het overgrote
deel van de 444-jarige geschiedenis
van de Universiteit Leiden was dat
heel normaal. 

Pedel Erick van Zuijlen met de pedellenstaf tijdens de dies natalis van vorig jaar. FOTO HIELCO KUIPERS
De heren zitten vanaf hun start in
1987 - toen sloeproeien nog een
kleine sport was in Nederland - al
op dat niveau. In de kleine vijf jaar
dat ze een eigen team hebben, zijn
de dames stukje bij beetje opge-
rukt „Dat we met onze Poolzee bij
de zeventien beste damesroeisloe-
pen van Nederland zitten, moti-
veert wel extra”, meldt Willemijn
Kapteijn, lid van het eerste uur. 
Basis lijkt de ’teamspirit’. Die zorgt
ervoor dat er bijna het hele jaar
door twee keer per week fanatiek
wordt getraind, weer of geen weer.
„Je wilt wel dat de boot vol zit.
Alleen bij onweer gaan we niet.” 
En na afloop drinken de roeiers
gezellig een glaasje. Dat was al zo
in de jaren dat ze met één boot
(’Sloepweesje’) aan de Ruige kade
in Leiderdorp zaten, bij de molen
van oprichter Huib Bijl. Het bleef

zo tot de club vier jaar geleden te
groot werd en dameslid van het
eerste uur, José de Vlieger, uit-
komst bood vanaf haar stekje aan
de Zuidzijdervaart in Hoogmade.
„We hebben toch ruimte over bo-
ven onze nieuwe garage”, meldde
ze. Hoe gezellig het er ook was, het
bestuur zocht ondertussen wel
verder naar een nog betere locatie
om ’verdere groei aan te kunnen’.

Tennisvereniging
Begin vorig jaar verhuisde de club,
die inmiddels bijna zeventig leden
telt, opnieuw. De plaatselijke ten-
nisvereniging stelde douches en
een kantine beschikbaar. Ook
bouwde ze in de Does een flinke
steiger voor boten ’Sloepweesje’,
’Poolzee’ en ’Polynoom’. Omdat de
eerste van polyester is kan die het
hele jaar door in het water blijven
liggen, terwijl de houten boten ’s
winters onderhoud behoeven. „En
ook dat doen we als team”, meldt
Kapteijn. Zo verven ze samen de
bodem van de uit ’53 stammende
’Poolzee’, die de eerste jaren zat
vastgeklonken aan een sleepboot
van Smit & co. ,,Ook kitten we

samen de kiertjes in het hout af en
doen we de riemen.”
„Het gekke van de sport is wel dat
je er amper over hoort. Maar kom
je bij een wedstrijd, dan zie je dat
sloeproeien toch wel groot is”,
meldt De Vlieger. „Dat geldt zeker
voor de race Harlingen-Terschel-
ling, de Elfstedentocht onder de
sloepenraces. Maar ook voor de
Kaagrace, onze thuiswedstrijd.”
Heel wat trainingsuurtjes worden
op de Kagerplassen doorgebracht,
net als op het Braassemermeer en
de vaarten erheen. „Soms ook va-
ren we naar Leiden, als het even
kan langs Annies”, meldt Kapteijn.
Daar wordt altijd extra meegeleefd.
Iedereen lijkt er ook te willen mee-
tellen met vaste stuurman Norbert.
„Al luisteren wij vooral naar hem:

hij bepaalt ons slagtempo.” 
En dan te bedenken dat de eerste
training, op 31 maart 2014, bijzon-
der snel was afgelopen. „Geen van
de dames had ooit in een roeisloep
gezeten”, kijkt De Vlieger terug.
„Hoewel we die dag niet ver kwa-
men, vonden we het zo leuk dat we
het wilden blijven doen.”

Handicap
En dat bleek. Van de acht roeiers
van nu, waren er toen al zes van de
partij. En de al snel aangekochte
Poolzee promoveerde keer op keer
met ze mee. Bij de sport telt name-
lijk niet alleen de geklokte tijd. De
handicap telt net zo hard. Niet
voor niets wordt om de vijf jaar
gemeten hoe zwaar een bepaalde
boot ’sleept’. Daardoor duurt het
bij wedstrijden altijd even voordat
de uitslag bekend is. En wat bleek
dit weekeinde tijdens de jaarverga-
dering van de Federatie Sloeproei-
en Nederland, die inmiddels 250
wedstrijdteams onder haar hoede
heeft? Dat de dames van de Poolzee
- alles meerekenend - harder zijn
gaan roeien dan het gemiddelde.
Resultaat: een promotie.

Kapteijn: „En daar gaan we na de
eerste echte training van dit jaar
nog eens goed het glas op heffen.’’
Hoe vaak de dames tot nu toe ook
wonnen, het komende seizoen lijkt
een plek in de middenmoot ze al
mooi. „In sommige boten zitten
vooral twintigers die ook nog eens
drie keer per week trainen’’, meldt
Kapteijn, die met haar 38 de jong-
ste aan boord is van de Poolzee.
,,Maar bij de races op de grachten
in Zwolle, Amsterdam, Leeuwar-
den en Utrecht maken we zeker
kans op de eindoverwinning.’’
Hoewel hun sloep zevenhonderd
kilo weegt, zijn de bovenlijven van
de dames niet bovenmatig ge-
spierd. Kapteijn: „Je moet juist je
hele lichaam inzetten. En als je dan
8,5 kilometer per uur vaart en de
boot voelt lópen is dat fantastisch.’’
Penningmeester Joost van der Meer
spreekt dan ook over ’pure vrou-
wenkracht’ in een sport waarin je
toch al ’back to basic’ gaat: ,,Geen
hightech, maar blaren op hand en
kont.’’ Dat er ook een 54-jarige aan
boord is en ’een huisvrouw er naast
een hoogleraar zit’, maakt het voor
hem extra bijzonder. 

Beeld van de wedstrijd Harlingen – Terschelling in 2018. Stuurvrouw was die dag Wendy Leytens, omdat Norbert in een andere boot moest roeien. FOTO SLOEPWEESJE

Pure vrouwenkracht doet het ’m
Paul van der Kooij

Hoogmade ✱ Stilletjes hadden ze
het al gehoopt, dit weekeinde werd
het officieel. Het eerste damesteam
van de Hoogmadese sloeproeiver-
eniging Sloepweesje is doorge-
stoomd naar de hoofdklasse.

Twee advocaten van Ploum schrij-
ven de brief namens ’diverse bewo-
ners’. Advocaat Richard van Oevelen
kan het exacte aantal niet noemen,
maar zegt dat het om ’enkele tien-
tallen bewoners gaat, het overgrote
deel van de straat’. De klagers vin-
den dat het beschermde historische
karakter van de straat ’ernstig wordt
aangetast’. ’De Voorstraat dreigt pri-
mair een horecastraat te worden en
de horeca wint elk jaar meer terrein’. 
Volgens de bewoners worden de ter-

rassen uitgebreid en ook uitgedost
met ’over de top aankleding’. Er zijn
veel foutparkeerders en ook is de
wekelijkse markt op vrijdag een
bron van overlast. Exemplarisch
voor de overlast was de avond en
nacht van Tweede Kerstdag, stellen
ze. Er was hard geschreeuw en afval-
containers werden omgetrapt.
De bewoners hebben inmiddels de
verleende vergunningen en wette-
lijke kaders ingezien en daar ’vele
onvolkomenheden’ in ontdekt. Ge-
sprekken met de ondernemers, ge-
meente en de adviesgroep ’taskforce
dorpscentrum’ hebben niets opgele-
verd, aldus de advocaten.
De bewoners stellen met nadruk
niet tegen horeca in de Voorstraat te
zijn. Ze willen wel een einde aan de
overlast en willen daarover in ge-
sprek met de gemeente. Ze stellen
bijvoorbeeld voor de sluitingstijden

in Voorschoten te vervroegen naar
2.00 uur in het weekend en daarbij
aansluiting te zoeken met Leid-
schendam-Voorburg en Leiden. Een
ander voorstel is de horecaonderne-
mers verplichten een nachtwacht
aan te stellen tijdens uitgaansavon-
den. Ook willen ze dat het vuilnis en
emballage van de horeca minder
vaak wordt opgehaald. ’Nu staat bij-
na elke dag (en de avond ervoor) de
Voorstraat vol met bakken en ram-
melende fietsen.’

De woordvoerder van de horeca, die
niet met zijn naam in de krant wil, is
verbaasd over de brief. ,,Vorig jaar
zomer hebben we tijdens een over-
leg met een groep bewoners en de
gemeente een aantal voorstellen ge-
daan. Zo willen we de sluitingstij-
den van de terrassen aanpassen. Het
wachten is op een reactie van de ge-
meente.’’ Hij vindt het weliswaar
vervelend dat er bewoners zijn die
overlast ervaren, maar dat hoort ook
wel bij horeca. ,,De gemeente heeft
in het verleden besloten dat de
avond- en nachthoreca in de Voor-
straat zou worden geconcentreerd.’’
Voor wat betreft het terraszeil van La
Casita, waarop bewoners kritiek
hebben, zegt de woordvoerder dat
dat inmiddels is vervangen.
De brief staat op de lijst van ingeko-
men stukken voor de raadsvergade-
ring van komende donderdag.

Bewoners zijn overlast horeca Voorstraat zat
Marieta Kroft

Voorschoten ✱ Bewoners van de
Voorstraat in Voorschoten klagen
over overlast door de aanwezige ho-
reca. Ze hebben het advocatenkan-
toor Ploum in de arm genomen. Dat
vraagt in een brief aan de gemeente-
raad om ’herstel van de balans tus-
sen wonen, horeca en recreëren’. 
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Zoeterwoude ✱ Om de komst van
het ’Hundertwassergebouw’ mede
te bekostigen, heeft Swetterhage, de
instelling voor verstandelijk gehan-
dicapten in Zoeterwoude, een club
van 1000 opgericht.
De wens om in 2020 een nieuw,
sprookjesachtig dagbestedingsge-
bouw van kunstenaar Friedensreich
Hundertwasser neer te zetten, kost
meer dan eigenaar Gemiva kan be-
kostigen. Er is zo’n twee miljoen eu-

ro extra nodig om het voor elkaar te
krijgen. Met een inzamelingsactie
hoopt Swetterhage de meerkosten
uiterlijk eind december 2019 bij el-
kaar te hebben. Pas dan kan worden
begonnen met de bouw. 
Leden van de nieuwe club van 1000
leggen allemaal eenmalig duizend
euro neer en zijn voor tien jaar ex-
clusief lid. Meer informatie is te vin-
den op www.gemiva-svg.nl/hun-
dertwasser 

Club van 1000 Swetterhage 


